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আদি এই পর্থু গবর্ণমেন্টে রেজীফারি ছি 
বাদ কেছ আমার অনুমতি ব্যতিরেকে ইহা মুদ্রিত 
করেন তাহ হইলে আইনানসারে দণ্ডনীয় হইবেন । 



ডৎসন | 

পরম পু'জ্যপাঁদ মহাগুরু ভ্রীলীযুক্ত রামগোপাল মেন 
অতুল 'দ্বাস্পদ পিতাঠাকুর শ্রীচরণ কমলেখু। 

পিতঃ! আপনকার অনু গ্রহে এই ছুল্পভ মনুষ্য 

কন প্রাপ্ত হুইয়াছি এবং মহাশয়ের অন্ুুকম্পাষ 
অমু্/ খির্দযারত্বও লাভ করিয়াছি । এক্ষণে ঝকুতজ্ঞ- 
চিত্তে আপনার জীচরণে এই ক্ষুত্রগ্রন্থরূপ পুষ্প 
প্রদান করিতেছি অনুগ্রহ প্রকাশ পুর্ববক গ্ুহণ 
করিলে এ দাঁস নিতান্ত চরিতার্থ হয়। 

ভবদীয় একান্ত বশহ্বদ 
জীবলাইচাদ মেন 

পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন | 

গুণগ্র(হি পাঠক মহোঁদয়গণ ! আমর পণ্ডিতবর 
এমুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অনুবাদ।নুসারে 
এই কক্ষিপুরাণ খানি রচন] করিরাছি ! এখানী 
বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কৃত কল্কিপুরাণের অনুরূপ 
অন্কবাদ নছে। কোন কোনস্থাঁন অসংলগ্ন বোধ 
হওয়াতে একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে এক্ষণে সভয় 
চিত্তে পাঠক মহাঁশয়দিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছি 
যে আমাদিগের অনবধানত প্রযুক্ত মধ্যে মধ্যে 
অনেক গুলি ভ্রম এমাদ হইয়।ছে! দ্বিতীয় অংক্ষরণে 
মেই সকল ভ্রম প্রমাদ গুলির যত দুর পারি আমরা 
নিবারণের চেউ1 পাইব | 

কলিকাত। 

বেনেটোলা! ইস্্রীট ৃ জীবলাইচ[দ মেন 
শকাব্দ ১৭৯৩ 





নিঘ ন্ট পত্রান্ক | 

ঈশ্বরের স্তব 
শেঁনক।দির সহিত স্মতের সংবাদ 
কলির বিবরণ 

পৃর্ধী সহ দেবগণের ব্রন্মলে!কে গমন 
পুিবীর রে।দন 
ব্রহ্মার বাক্যেভে ভগবানের জন্ম 

পিতা পুত্রের সংবাদ 
পরশুর।মের নিকটে কল্কির শিক্ষণ 
কল্কির শিবের শ্তব ও বর লাভ 
জ্ঞতিদের নিকট রতান্ত কথন 
বিশ।খযুপ ভূপতির নিকট নর্বাক্মত! 

বণন 

শুকের ভ্রমণ ও কল্কির সহিত শুকের 

সংবাদ 

চিংহলোপাখ্যান 
পদ্মার স্বয়ন্থর 

নৃপতিদের নারাত্ব দর্শনে পদ্মার বিষ দি 

দেখত্যার্থ শুক প্রেরণ 
বিধুপুজার ব্র'ম 
শুকের ভূষণ লাভ 
পদ্ম! বিবাছার্থ কল্কির গমন 
জলত্রীড় প্রসঙ্গে পরস্পর দর্শন 

কজ্কির বাকোো নৃপতিদের পুংন্থ প্রাপ্তি 
কল্কির সহিত নরপতিদের জৎবাঁদ 
গৃহঠঅম বর্ণন 
জনল্পোপাখ্যান্ 



নিঘন্ট পত্রাঙ্ছ 

অনন্তের বিষণ মায়! দর্শন 
নুপতিগসের নিব্বাণপদ প্রাপ্তি 

পদ্ম? মহ কল্কির শশ্কলাগমন্ 

কল্কির দিপ্িজয়ে যাত্রা 
বৌদ্ধ নিগ্রন্থ 

নৌদ্ধনারীদের রনে আগমন ও স্তর 
ব!লখিকল্রাদি মুনিগণের আগমন 

কুথোদরী বধ 
মুনিদেরন্তব এবৎমক ও দেনাপীরপরিচয় 

শ্য্যবহংশ কথন 

শীরাঁন চরিত্র 

ধন্মাদি সহ সাক্ষ!হ 
কীকট পুরেতে কল্কির গমন 

শশিধজ সহ কল্কির সমর 
সুশান্ত র স্তন 
বন! সু কল্ফির বিবাহ 

শশিধজের পুর্ব জনা রনস্ত কখন 
বিষকনা! মেচন 

নৃপতিদের অভিষেক 
মায়াস্তৰ 
বিঞুঃবশ।র যজ্ঞ 
(বিষুরযশ।র মুক্তি 

ব্রত 

কল্ষির বিহার 

কল্ষির গোলকধ'মে গমন 
গঙ্গার স্ব 

সতের প্রস্থান ৪/ ৪ 5) পে হলি খা 22 তেও 9 20 65 ৬ (৮. লি 2৬:৬৮ পি ০ 
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শুদ্িপত্র 1 

পহক্তি অশুদ্ধ 
৩ যাহার 

্ রী 
1 ওরে 

৮ তুমি মাত্র 
গত তুমিই 
১৩ স্তত 

১৫৪ মহাশর 

১৬ হয় 
৯ বিধ্যাত 

১৭ রহিবে 
১৪ কলি 

শঃ বৎসর 

রঃ কীরণ 
২ বাঁচাল 
১২ বিষ১যশ 
১৪ করিতেছে 

১৩ পরেতিত 

১৬ বলে 

হ্ হয 

৪ এ 
১৮ হযসতে 
১৫ দিল 

২৪ করে 
৭ সগাগর' 

উঠ দাড়ছল 

বদ 

হার 
ঞঁ 

ওকে 
নাথ নিজের 
কর তুমি 

৯] 

বিচক্ষণ 
হল 

বিখ্যাত 
করিবে 
কলি 
বধ 

কারণ 

বাস্পিত! 

বৈষ্যশার 
করিছেন 
পরে দেখ 



হজ্জ 

শুদ্ধিপত্র 

অশুদ্ধ শুন 
করে করি 
করে করি 
ভাত ভ্রাড়ী' 

গণের কাররুর গুণে বুক্ষা কর 

বলে কন 
করে দেল 
কছে কন 
কহে কন 
লক্ষণ রক্ষণ 
বলে কন 

করেছিল করিলেন 
দে দেন 
বলি চলি 

ঘল্যাআীম অন্যাশ্মী 
অন্ছনিশি  অহর্নিশি 
সেখ ওুরে 
ন|শিলী লাগিনী 
কিছু কিছুই 
দ্শ্মি হ্শ্মি 

হলেম হইলাম 

সেইক্ষণ ভতম্ষণ্ 
করেন বর 
হয়েছ হয়েছে 
চষ্য চুষ্ত 



কক্কিপুরাণ্ & 

প্রথম অধ্যার । 

নিরাকার নির্বিকার অগতির গতি 
নিশ্বনথ দীনলাথ অখেৈলের পৃতি ॥। 
বিলে যাহার পদ মোক্ষ লাভ হত! 

ভ্রক্তাধীন ভগবান হরি দয়াময় || 

ডাকিলে যাহার লাম সর্ধব দুঃখ হযে । 
অনায়াসে বিন! ক্লেশে ভবসিন্ধু তরে ?। 
ওরে মন শুন তুমি বচন জামার! 
একনেবা দ্বিতীয়ম ভাব অনিবার !। 

লীননাথ বিশ্ব ভাব করি দরশাল | 

অন্তরে ন পাই কিছু ভাবের লক্ষণ | 
কি ভাবে করিছ এই বিশ্বের স্মজন । 
নাহি শক্তি মে।র কিছু করি হে বর্ণন ), 
পদ নাই তবু কর সব্বত্রে গমন 
চক্ষু নই কর প্রভূ সকলি দর্শন || 

478১) 



০ কক্কিপুরাঁণ ৮৫ 

কর্ণ নাই তবু কর সকলি অবণ | 

হুল্ত নই কর বিভু সকলি গ্রহণ | 
কি রূপে বর্ণিব প্রভু ভাবিয়। না পাই 1 
কি বলিব কি করিব কোথায় বঃ যাই 1) 
৬ জকুল যত দেখি মায়ার অধীন । 

করছ নিস্তার প্রভু আমি দীন হান!) 
জগতের যত বস্ত, সকলি নশ্বর ! 
সবার ঈশ্বর তুমি মাত্র অনশ্বর 11 
শুন রে পমর মন করিরে বারণ ॥ 
দেহ অভিমান তুমি করো ন। কখন 1. 
এ সকল যত দেখ সকলি অলীক । 
কে তোমার তুমি কার কহ দেখি ঠিক ।' 
কল বশে যাবে সব হবে মাত্র শব! 

মিছে তুমি কেন কর জামিং রব |! 
মায়ায় হয়েছ মুগ্ধ কি বলিব আর | 
ব্লথ। ভূমি কেন কর আমারহ )। 
এই যে প্রিয়সী তব নবীন? যুবতী । 
দেখিতে বপসী অতি মবজুমন্দ গতি 11 
পঞ্চ ভূতে এই দেহ যখন মিনসিবে । 
বল তব সেই প্রিয়া কোথায় রছিবে | 
এই দেখ ধন মান আর গারিজন | 

এই দেখ মাত পিত জার বন্ধুগণ 1! 
এই দেখ ঘর বাঁড়ি আর টাকা ঘড়ি। 
এই দেখ সুখৈশ্ব্য্য আর গড়ি ছড়ি 1; 



প্রথম অধ্যায় | 

এ সবের মধ্যে তব কে হয় আপন । 

কহ দেখি শুনি আমি ওরে মটু মন | 
মিছে তুমি আমিহ কেন কর আর । 
ক্ষণেক চিন্তিয়া দেখ সকলি অসার 11 
আমি ভুমিং কেহ তমি নও | 
ভবে তুমি আমিং কেন আর কও 1) 
মানবের মত তুমি না করিছ কন্ম। 
বাঁনরের মত তুমি আচরিছ ধণ্ম |! 
কারে বল নর আর কে হুর বানর । 
যেই জন ভাঁবে বি তারে বলি নর | 
আর যত দেখ তুমি নর বরপধর । 
দেখিতে মানব বটে ভিতরে বানর || 
ভাই রে প্রমত্ব মন শুনরে বচন! 
সদত করছ ধ্যান বিভু নিরগ্ীন || 
শ্রী-কুষ চরণ পদ্মে মজ ওরে মন । 
ব-দন ভরিয়া শুণ করছ কীর্তন |! 
লা-ভ ছবে মোক্ষ পদ মেবিলে সে পদ | 

ই-জ্দাদি দেবত1 সেবি পেয়েছ সম্পদ | 
চ1-দ ছাদ জীচরণে শোভা করে যার। 
দ-রশলে যে চরণ ভবসিন্ধু পার 1 
সে-পদ সদত মন করহু স্মরণ । 
ন-রক যাতনা যাতে ছবে নিবারণ || 
ঘ7-র ঘর আদি যত সকলি অদসার। 

বলা-খ সদ এই বাক্য মনরে আমার || 



৪ কক্কিপুরাণ | 
বি-ষয় বৈশব যত সকলি নশ্বর | 
র-সনাঁয় বল সদ] হরি অনশ্বর | 
চি-ত্তেতে উদর কন জ্ঞান রূপ শশি। 
ত-ত্বেদুর করেদিবে মোহরেপ মলি ।' 

হ-্ চিতে রবে সদ ওরে মু মন । 
ই-জ্দ্রাদি দেবতা বার লেবেভ্রীচরণ |! 
যাগ ষজ্ঞ মিছে কেন কর মূঢ় মন 

হে-দ কর মহাামোহছ বিভু নিরঞ্রন |) 

নৈমিষ অরণ্যে ৰজি যত স্ুনিগণ | 
স্কত সহ হইতেছে শান্তর আলাপন ।! 
শোৌনকাদি খষিগণ করয় জ্ঞাপন । 

কল্ফি অবত।র তুমি করহ বর্ণ ন |! 
ঘোর কলিকাঁল দেখ হইবে যখন । 
কোথায় করিবে কক্কি জনম এ্হুণ || 

শুনিয়! ভাদের কথা সুতি মস্থাশয় | 
মনে বিভুর ধ্যানেডে রত হয় | 
এমনি হরির গুণ কে করে বর্ণল। 
সটুলকে পুরিল তার দেহ ততক্ষণ | 
বলিলেন শুন সবে ছয়ে এক চিত । 
কলি পুরাণেতে হয় অযু মিশ্রিত || 
পুর্ববেতে নারদ ব্রচ্ম! মুখে শুনি ছিলি 
বেদব)ালে ভার পর নারদ কফিল ।। 



প্রথম অধ্যায় । 

ব্রদ্ষজ্ঞানি শুকদেব শুনে তার পর। 
আমরাও ভার কাছে শুনি ততঃপর 1 

জীকৃষ্ণ বৈকুষ্ঠ ধামে করিলে গমন । 
তাঁর পর কলির হইবে আগমন |! 
স্যক্টিকর্তী বিধ।তর নিজ পৃষ্ঠ দেশ । 
পাপ রাশী বাহিরাঙ্র কে করে নির্দেশ! 
প্রথমে অথস্ম হয় করহু শ্রবণ । 
শুনিলে ইহার বংশ পাঁপ বিমোচন ।। 
মিথ্য) নামে তার পড়ী জগত বিখ্যাত 

পুত্র কন্যা ছয় তাঁর অতিশয় খ্যাত | 

ক।লেতে তাঁদের হলে বহু বংশধর । 

অতিশয় পাঁগা অগ্নি সম ভয়ঙ্কর |। 
কাল পেয়ে স্বীয় রাজ্য করিতে শাসন 

ভীক্ষ সম হয়ে কল্কি দিবে দরশন || 

পিতৃ মাত সেবা আর কেছ নাকরিবে ! 
অকালে কাঁলের করে সংহার হইবে | 
কাঁমেতে ছইয়। মত্ত যত নরগণ। 
এক ভিন্ন বিচার না রহিবে তখন 11 
অন্দরী রমণী তাঁরা কোরে নিরীক্ষণ | 
বলেতে ধরিয়া! সবে করিবে মণ |। 

ব্রাহ্মণের! বেদ হীন তখন ছইবে। 
শৃদ্রের সেবাতে রত্ত সদত রহিবে ॥ 

কুত্বর্কেতে সদ? কাল করিবে যাপন | 
বেদ বেচে করিবেক জদাতুষ্ট দন || 



৬ কল্কিপুরাণ | 
রস মাংস ব্যবসায়ী হুইয়া তখন । 
পতিত হইবে তারা কি কন এখন |! 
দেন মত! গায়ত্রী করিবে পলায়ন, 
বর্ণ সঙ্কর জাতির হইবে জলন ॥ 
সমুদয় ধরা হবে অতি পাপাকার | 

ম'লব মাত্রেই হবে অতি হৃত্যাকার !। 
যোঁল বৎসর পরমণয়ু উদ্ধ সংখ্যা হবে। 
শ্যলকেরে শুক বলে সকলেই কবে 1 

নীচ সঙ্গে অনুরাগ হইবে তখন! 
৫শাভার নিমিত্তে কেশ করিবে ধারণ, 
ধশশ্নিকের অ।দর না রহিবে তখন | 
অ।দর পাইবে সুধু ধনি মহাজন | 

প্রতিগ্রহু প্রিশ্রহু শুদ্রেতে করিবে । 
সর্বস্বাপহারী তারা নিরত হইবে || 
সশ্ন্যাঁপীরা গুক নিন্দা দত করিবে | 
ধশ্মচ্চলে প্রজগণে বঞ্চনা] করিবে 1 
জ্রীপুকষে পরস্পর হইলে মনন । 
নির্বাহ বিবাহ কার্য হইবে তখন 1 
স্তর ধারণ মাত্রেই হইবে ত্রাহ্ষণ | 
দণ্ডাআমশ হনে দণ্ড করিয়! ধারণ || 
সাধুত1 এপ্রকাঁশ হবে ধনের কারণ! 
ধন্ম কম্ম করিবেক যশের কারণ |! 
দাঁন শক্তি হইবেক প্রাপ্তির কারণ । 
মিত্রতা করিবে সবে শঠত] কারণ ।। 



প্রথম অধ্যায় । 

ক্ষম। করিবেক সবে অশক্তি কীরণ। 
পাগ্ডিতা একাশ হবে বাচাল কারণ ।! 

স্বপ্প শন্যা বন্গুমতী হইবে তখন ! 
অসময়ে ভূরি রষ্টি হইবে তখন || 
সময়েতে বিন্ফ্রপাত ন! হবে তখন । 
ভূপতি প্রজা গীনুক স্ইবে তখন ।। 

বেশ্যা বেশে জ্ীজতির হবে অন্মরাগ । 
নিজ২ পতি প্রতি হইবে বিরাগ 11 

প্রজাগণ সেই কালে হয়ে বাকুলিত! 
কন্ধদেশে পত্বীগণে কোরে আরোপিত ॥ 
সন্তানের হম্তদেশ করিয়া ধারণ । 
বনেহ সদ ভারা করিবে ভ্রমণ || 
পাইবেক সদা] কষ্ট কে করে বণন। 
ফল মূলে করিবেক ক্ষুধা! নিবারণ ।। 
কলির প্রথম পাদে কু নিন্দা হবে 
দ্বিতীয় পাঁদেতে সাধু শুন্য হয়ে রবে । 
বণ শঙ্কর তৃতীয় পাঁদেতে অপর! 
চারি পাদে পর্ম নাম নাহি রবে আর || 
বেদ পাঠ মে কালে না রহিবে তখন । 
স্ব] স্ব! মান্ত্র না করিবে উচ্চারণ || 
এই রূপ পাপে ভর হইবে যখন । 
দেবগণে লয়ে ধরা! করিনে গমন 1 

ব্রক্ষলোকে সকলেতে কোরে আগমন । 

ছুঃখ চিত্তে বনমাতা করিবে রোদন |! 

৭ 



৮ কল্কিপুরাণ | 

স্ষ্টি কর্ত! পালীগণে বছিতে ন1 পারি । 
পাঁপেতে হয়েছে সবে অভিশয় ভারি || 
ষন্ম কম্ম আর কেহ না করে এখন। 
ব্রহ্ম গুণ গান তাঁরা না করে কখন |! 
সার তত্ব ভুলে সব যত নরগণ | 
অনার তত্বেতে মগ্ন আছে অর্ধ্বক্ষণ |। 
এখানেতে হেরি নাই কে।ন দুঃখ ভোগ। 
এখ।নেতে হেত নাই কোন রোগ শেক 
এখ।নেতে হইতেছে ব্রচ্ম গুণ গন । 
এখানেতে মৃতু নাই কি কছিব আল ।। 

মততধামে পুনঃ নাহি করিব গমন | 
বিভু ধ্যানে রত হেতা রব সর্বক্ষণ 1 

দ্বিতীয় অধ্যায় | 
শুনিয়। ধরার কথা বিধাতা তখন | 

স্নভুঃখিত চিন্তে কছে মধুর বচন ।। 
শুন মাতা সকলেতে হইয়া মিলিত । 

বিষুজকে করিগে ভ্তব হয়ে শুদ্ধ চিত || 
শুনিয়া ধাচ্ভার কথা যত দেবগণ। 

বিধি সঙ্গে সকলেতে করিল গমল || 

বিঞুর কাছেতে বিধি করয় জ্ঞাপন । 
পথিবীর যত জব ছুঃখ বিবরণ |। 
হে নাথ অনাথ নাথ অগতির গতি। 
দীনবন্ধু দীননাথ ভ্রিভূবন পতি | 



দ্বিতীয় অধ্যায় | 
কূপ] কর কৃপাকর ওছে কৃপাময় । 

দয়াময় নামে তব কলঙ্ক না হয়)! 

প1পেতে হয়েছে মুগ্ধ সবাকার মন । 

ধন্ম কন্ম মাম কেহ না করে এখন || 
ত্রাক্মপেরা বেদ হীন হয়েছে এখন! 

শুপ্রের সেবাতে রত আছে সর্বান্ষণ | 
পতি সেবা রঙণীর। না করে এখন | 
পিতৃ মাতি পদ পুত্র না করে বন্দন || 
কাহার কি গোত্র কিবা কেন জ।তি হয় | 
কেবা৷ কার পৃত্র হয় কে করে নির্ণয় |! 
যাগ বজ্ঞ আদি যত নাহিক এখন । 
স্যহা স্বধাশন্ম কোথা গিয়াছে এখন 11 
শুনিয় ধাতার কথা সেই দয়াময় | 
পৃথিবীতে অবতার ছইব নিশ্চয় || 
শৃদ্ভল দেশেতে বাস জনেক ব্রাহ্মণ | 

বিষ বশ] নাম ধরে অতি সুশোভিন ॥ 
সুমতী তাছার পত্বী ধর্দমেতে স্মৃতি | 
রূপবতী গুণবতী সাধ] সতী অতি ।। 

তাহার গর্ভেতে জন্ম করিব খ্রহণ। 
আমার জক্েতে ছবে ভাই তিন জন ।। 
তাদের সাছার্যয আমি করিয়। গ্রহণ | 
সত্বরে করিব জমি কলির দমন ॥ 

তোমরাও নিজ অংশে যত দেবগণ। 
অবতার হও গিয়া! ধরাতে এক্দণ |! 



১০ কল্কিপুরাণ | 
সিংহল দ্বীপেতে বুছদ্ুত নৃপমণি। 
তাব ঘরে জন্মিবেন কমল! আপনি ।| 

পদ্মাবতী ন।ম তিনি করিয়া! ধারণ 1 

হইবেন মম ভাঁধ্যা কি কব এখন || 
কলিকাঁল রূপ কাল সের দমন | 

করিব তাহারে আমি কে করে রক্ষণ 1? 
পুনঃরার় সতাযুগ করিয়া স্থাপন । 
গে।লক ধামেতে তবে জাঁমিব তখন ! 

শুনিয়। পাতার কথ। যত দেব্গণ | 
আবীয়২ ধামে সবে করিল গমন || 
কালতে বিষুঃ যশার হইল অন্ত 
চারিবারে জন্মিলেন নিজে ভগবান | 
আঁজ!নুলশ্বিত বা লক্ষণে লক্ষিত | 
পদ্ম চক্ষু শ্যামবর্ণে দেহ এ্রভাঁদ্বিত || 
শন্তলেতে জন্ম লাভ হইল যধন! 

সুদ্ধমন্দ আপাঁনই বহিছে পবন 11 

মহর্ষি দেবাঁধ অর যত দেবগণ। 
পর্র্বত সমুদ্র নদী আর পিতৃগণ |! 
সকলের শীঘ্ চিত্ত হলো হুরধিত । 

কেহ নাঁচে ফেহ হাসে আনন্দে মোহিত | 

শুরু ঘাঁদশীতে চৈত্র মাসে নারায়ণ । 

জন্ম তিথি হয় তার শুন সর্বজন || 
মহাষন্ী নিজে ধাত্রী হইল তখন! 
অহ্থিক! করেন তাঁর নাভির ছেদন ॥ 



দ্বিতীয় অধায়। ১১ 
ঘঙ্গা নিজ জলে করে ক্রেদ প্রক্ষ'লন | 
লাবিত্রা করেন নিজে দেছের মভিজন || 

স্ব তুল্য ছ্ুপ্ধ করে পৃথিবী প্রদান | 
মাডৃকা মঙ্গল কর্মী করে সমাধান || 
ইহছার মধ্যেতে অলি পবন দেবতা | 
কর যৌড়ে জ্ঞাত করে বিধির বারতা |। 
চতুর্ভুজ মৃত্তি নথ কর সমন্বরণ । 
ঘিভূজ মুরতি ধর মানব মতন || 
বিধির সন্দেশ শুনে মেই লারায়ণ। 

দেখিতে দেখিতে হলে! দ্বিভূক্দ তখন |! 
সেই দেশ বসী তবে নকলে মিলিল । 
বিষু্যশ। সহ উৎ্মব আরস্তিল | 
উত্সবের পরেতে সেই গুণবান | 
শুদ্ধ চিত্তে করিতেছে সকলেরে দান ।, 

ধন ধন্য আদি করি বস্ত্র অআভিরণ | 
পয়স্ষিনী গভি দেয় কে করে গণন || 

কূপ চারা অশ্বপ্থামা ব্যান যুনিবর | 
পরশুরামের সহ আনে বরাবর 4| 

ভিকারীর বেশ সবে করিয়া ধরণ | 
হেরিবারে নারায়ণে করে আগমন || 
উ(দের মোহন মূর্তি করিলে দর্শন! 
সবাক।র হয় দেখ ভক্তির ভাজন || 

বিষু-যশার গুঁহেতে এসে চারি জন । 

ভিক্ষ] দেছু ভিক্ষা দেহ বলে খন ঘল |] 



৯২ কন্কিপুরাঁণ | 

ওহে দাত কলিকাঁলে আর নাহি দাঁন। 

অন্ন বিদ্য1 ভূমি তুল) কে করে সমান 1 
ভিক্ষা দেহ ভর! করি বিলম্ব না সয় ! 
স্ষুধাতে কাতির দেখ চারিজন হয় || 

মধুর অমৃত বাক্য করিয়া শ্রবণ | 
আনন্দিভ বিষ১যশ। হুইল তখন | 
বিষ্তযশা বাছিরেতে এসে সেইক্ষণ ! 
ভস্মে আচ্ছাদিত জগ্নি করে নিত্রীক্ষণ )। 
হছেরিয়। তাঁহার ছলো। ভক্তির উদয়! 
অত্যন্ত মধুর বাক্য লমাদরে কয় | 
মার আগার আজ পবিত্র হুইল : 
বহুবিধ পুণ্যফলে নয়ন হেরিল 11: 
পদ্য অর্থ তাহাদের করিয়! প্রদান! 
বসিতে আসন দিল সেই ভক্তিমান্ !! 

তাহারাও হন্তপদ কোরে প্রক্ষালন ! 

আজসনেতে বসে কহে মধুর বচন |! 
শুনছে ঘাশ্মিকবর বচন সবার 
বোধ হয় হইয়াছে তোমার কুমার | 
আনহ তোমার পুঙজ্রঞে নয়নে ছেরিব | 
গুণাগুণ তাঁর শীঘ, তবেত কছিব |! 
বিষ,যশ1 তার পর পুত্রেরে আলিল । 
বিফ মুত ছেরি সবে উঠি দাগু/ইল |] 
ভক্তি যোগে মনে মনে করয় আ্তবন । 

রক্ষা কর রক্ষ। কর পতিত পাবন ॥| 



দ্বিতীয় অধ্যায় । 

ফলির প্রভ।বে নাথ আমর! এখন | 
কোথাও না ছেরি স্বাঁন পৃণ্যের ভাজন |! 
ভোম।র বরেতে নাথ মোরা চারি জন | 

মৃত্যু হীন হয়ে করি সময় যাপন ।। 
বহু দিনে ছেব্রি তন চরণ কমল | 

দয) কর কুপ1!কর নাহি কর ছল | 

কখন কি লীল] কর ধর কোন কাঁয়!। 
কেন! আছে হেন জন বুঝে তব মায়! || 

যখন যে দিকে মোরা নয়ন ফ্রাই । 
তোম।র অনন্ত শক্তি দেখিবরে পাই 11 
পর মহিমা তব সীমা নাহি হয় | 
আকাশের তারাগণ কে করে নির্ণয় || 
এই রূপে চারি জন করিয়া স্তনন | 
বিষুরযশা প্রতি তারা কহেন বচন !! 

শুনছে ধার্মিকবর তোমার নন্দন 1] 
স্বীয় বলে করিবেন কলির দমন || 
ভারি জন্যে কল্ফি নাম দিলাম এধন। 
অন্যথা ইছর নহি হইবে কখনল।! 
আমাদের মিথা1 বাক্য হইবে যখন । 
বেদ মিথ্যা হইবেক কি কব বচন 11 
এতেক বলিয়া ভবে তাঁরা চারি জল । 
স্বীর২ ধনে সবে করিল গমন 111 

বিঞু্যশ! সেই কথ করিয়। শ্রবণ! 
পা সহ অতিযত্তে করেল পালল ॥ 

€ ২) 

৯ চপ 



১৪ কল্কিপুরাণ | 

করি প্রাজ্ঞ? আমন্তক, আর নারাষ্ণ | 
শশিকলখ মত হয় ক্রমেতে বন্ধন || 
যদিও তাঁহার তিনে বয়সেতে জোন 
কিন্ত কজ্কি হয় গুণে সবাকার শ্রেষ্ঠ 1 
যখন কল্কির হলো পাঠের সময় । 
তখন তাঁহার পিতা আঁদরেতে কয় |! 
হ্ত্স্ত্র এ্থমেই করিব প্রদান । 

ব্রণের ধম্ম এই এতে নাহি আন ।। 
তর শরু গুরুগহে করিয়া গমন । 
বেদ আদি শাজ্ঞ ভুমি কর অধ্যয়ন ।; 
শুলি্য়! তাহার কথা বিস্তু সনাতন । 
কার নাম বেদ হয় জিজ্ঞাসে তখন |! 
যজ্বস্ত্র কারে বলে সাবিত্রী কে হয় ( 
এই সব বিবরণ বল মহাশয় || 
বিষুযশ' পুত্র বাক্য করিয়া শ্রবণ | 
হরির বাকাই বেদ শুনছ্ছু এখন || 

০বদমাতা সাবিজী যে জানে জগজ্জন ! 

ত্রিরত ত্রিগ্চণ সুত্রে ছয় তে ব্রাক্ষণ || 
বেদ পাঠে ভ্রিলে।কের রক্ষা কর। যায় 
তপ যপ দান আর হরিশুণ গায় 11 
এই কূপ শুণান্বিত য় যেই জল্গ। 
সার্থক জবন তার সার্থক জীবন || 

অনিয়। কহেন কল্কি মধুর বচন । 
সংস্কার কাছারে বলে হুরি কোন জন! 



ছিতীয় অধ্যায় | ১৫ 

লারাঁয়ণে ফেন সবে করয় পু'জন | 
কির! লাভ হয় পিত করুন বর্ণন || 
বিষুযশ! পুত্র বাক্য করিয়। শ্রবণ | 

ত্রিকাঁলেতে সন্ধ্যা জপ করয় ব্রাহ্মণ ॥ 
সত্যবাদী তপশ্ীল হয় ধতিমাল। 
ভক্তি ষোগে পুজে সেই দেব ভগবান ।। 
ধর্ম মোক্ষ পাঁয় সেই কে করে বারণ । 
এমনি হরির গুণ সখী সর্বক্ষণ || 
একটী ত্রাঙ্গণ কিন্ত খুজে নিল! ভার 

যেসকল আছে তার! অভি ছুরাচার ॥। 
কলির শ।সনে যত ধার্মিক সুজন | 
বর্ধান্তরে সকলেতে করেছে গমন | 
শুনিয়া পিতার বাক্য কন্ষির তখন। 
কলিরে শাঁলিতে ইচ্ছা ছোঁল ভস্ুক্ষণ || 
বিষুবশ! শুভদিন কোরে নিরীক্ষণ 
যজ্ঞস্থত্র নিজ পুত্রে দিল দেইক্ষণ !। 
তাঁর পর পঠিব।র ভরে নারায়ণ! 
গুক অন্বেষণে শীঘ্ করেন গমন 11 

ভূতীয় অধ্যায় । 
পরঙ্রাম মাহিজ্দর অচলে তখন । 

দুর হোতে করিলেন কচ্ষিরে দর্শন || 
নিজ্ঞাশ্রমে সেইক্ষণ ফোরে আনয়ন । 
সুমধুর বচনেতে করে জন্বোধন ।! 



১৬ কল্কিপুরাণ । 
গুরু বোলে মোরে তুমি করস্থ মনন । 

আমার নিকটে তুমি কর অধ্যয়ন || 
শবিখ্য।ত ভগুচবংশে জনম গ্রহণ) 
জামদগ্ি নাম মম জানে সর্বজন | 
বেদ ধনু বিদ্যা আদি সব আছি জ্ঞ/ত | 
পৃথিবী নিক্ষেত্রি আমি করিয়াছি তাঁভ 1 
অসগাগর। ধরা পরে করিয়াছি দান। 

এক্ষণ তপস্যা করি শুন মতিমান | 
শুনিয়। কলির হেল হরধিত মন! 

তাহার নিকটে শিক্ষা করেন তখন 

ক্রমেতে তাছার শিক্ষা! সমাণু হইল । 
কৃতাগ্রলি হয়ে গুক কাঁছে দাণ্ডইল || 
হে বিভে কিবা দক্ষিণ করিব এদান । 
নহিলে নহ্ছিবে মম বিদ্য] স্করতিযান।£ 
শুনিয়] ছাত্রের বাকা কছেন বচন । 
মধুর অমৃত বাক্য আনন্দ বর্ধন || 
ব্রহ্মার বাক্যেতে তুমি ব্রন্দ সনাতন | 
কলি নিগ্রহের তরে লয়েছ জনন ॥ 
তুমি দেব সারাৎ্সার জগতের পতি। 
পরাত্পর নির্বিকার অগতির গনি | 
আমার কাছেতে বিদ্য। হলো অধ্যয়ন । 
মহাদেব নিকটেতে করছ গমন ॥| 
তুরগ সর্বজ্ঞ শুক করিয়া গ্রহণ | 
পিতার নিকটে তুমি করিবে গষন |) 



তৃতীয় অধ্যায় | ১৭ 

সিংহছলের রাঁজকন্য) তৃমি পর তার । 
বিবাহ করিও তুমি বচলে আমার | 
তদন্তর করিবেক তুমি দিখিজয় | 
শলিবেক পাগীগণে নংছি কর ভয় || 
ধর্মহীন ভূপ আঁর যত বৌদ্ধগণে | 
শীঘ্র পাঠাবেক হরি শমন সদনে ।। 
প্রতীপ রাজার পুত্র দেব।গী স্বজন । 
অগ্নিবর্ণ রাঁজ-পুত্র মকষে তখন | 
চক্রবহৎশ সূর্যাবংশ করিলে স্থাপিত । 

ইনছাতেই হইবেক হুরধষিত চিত (1 
এর চেয়ে কি দক্ষিণ! করিবে প্রদান | 

ই ছ1 কি সামনা হয়? ওহে ভগবান |! 
নির্বিরোধে আমরাও ওহে দয়াময় | 
তপ জপ রুরি তবে শন্ক1 নাছি হয় 1 

শুনিয়] গুরুর বকা কল্কি যে তখন। 

প্রণিপাতি করে তিনি করেন গমন |1 
ভক্তিভবে মহু'!দেবে করেন স্তবন | 

বিনতি পুর্বক পুজা করেন তখন || 
হে গ্রভো ভিনেত্র বিশ্ব নহসরের নাথ । 

পুরাঁণ পুকষ আদি'দেব গৌরানাথ || 
কন্দ্প দর্প নাশক তুমি যোঁগেশ্বর | 
লাগ তব ক ভূষ! ওহে গঙ্গাধর || 
জটাভুট।রী চক্রমৌলী মহাকাঁল। 
শ্বশ্মানেতে রছ মদ লঙ্গেতে বেতাল !। 



১৮ কক্কিসুরাঁণ | 

তোমার আজ্ঞ!তে নাথ বহিছে পবন । 
তোমার আজ্ঞাতে অগ্মি হতেছে স্বলন ।! 

ভে!মার আঁজ্ভাঁতে না যত গ্রহগণ 

গগণ মগ্ডলে সদা করিছে ভ্রমণ || 
শেষ নাগ ধর! করে আজ্ব!তে ধারণ । 

দেবরাজ কালে রূডি করে বর্ষণ ।। 
সর্ব্ব কন্স স।ক্ষি দেয় কাল সর্বক্ষণ ! 
স্মেক ভূবন ভার করয় ধারণ | 

এই রূপ যেই দেন ভারে ওরে মন। 
ভক্তি ভাবে স্তব স্তুতি কর অনুক্ষণ 11 
এই রূপ করে কল্কি করেন স্তবন। 

গৌরী সহ মহাদেব দেন দরশন || 

নিজ হস্তে কলেবর করেন স্পর্শন। 
কি বর আর্থন। কর লহ এইক্ষণ || 

ছে ব্রহ্মকুমাঁর তব স্তব যেই জন। 

মন শুদ্ধ করে যেনি করেন পঠন || 

ইহলোকে পরলোকে সেই শুণবান | 

ধদ্মেতে খাশ্মিক হন কু নহে আন।! 
কামী ব্যক্তি পাঁধ কাম লোভী পায় ধদ 
ইচ্ছা রূপ কল প্রাপ্ত হয় অন্ুক্ষণ || 
বৃহ্ব্ধগী ক।মময় অশ্ব রত ধন । 
বেদ বক্ত। শুক পক্ষি করছ প্রাহুন 1 

রত্ব ময় প্রভাশ।লী অত্যন্ত করাল । 

অতি যত্তে রক্ষা কর এই করবাল |! 



তুতীয় অধ্যায় | ১৯ 
সর্ধভূভ জয়শ নাঁম হইবে তোম।র। 
করিবে স্থাপন তুমি ধশ্ম পুনর্ববার | 
এই রূপ বর দিয়] সেই ভগনান। 
সেইক্ষণ পত্ভী সহ হন অন্তধান | 
কল্কি তবে অশ্ব পৃষ্ঠে করি আরোহণ ! 
শন্তল দেশেতে শীঞ্্ করে আগমন |! 
পিত মাড় ভাত পদ করিয়া বন্দল। 
অমুদয় বিবরণ করেন জ্ঞাপন || 
যেই রূপে শিক্ষা প্রাপ্ত আর বরদান। 
যেই রূপে জঙ্গ স্পর্শ করে ভগবান || 

ভনিয় তাঁদের ছোঁল হরধষিত মন। 
ধন্য ধন্য বলি সবে কহেন বচল || 

ক্ষণ পরে জ্ঞাতিগণ সকলে মিলিল । 
সমুদয় বিবরণ তাহারা শুনিল ॥ 
ক্রমেতে শুনেন বার্তী দেশের ভূগতি ৷ 
ধন্মে কন্মে কলার ফিরে গেল মতি | 
দান ধ্যান করে সদ। হরির অর্চন। 
ক্রমে পাঁপ বংশ করে দ্বরে পলায়ন 11 
একদা বিশাখ দক্ত ভূপ মহামতি । 
ছেরিবারে ভগব।নে আলে শীছ্ুগতি 1! 

হেরিলেক দেবদেবে মছোদরগণ । 
জ্ঞাতিগপ সহ ভারে করেছে বেষউটন | 
তারাগণ সহ বথ। চক্র শে।ভা পায় | 

দেবগণে-পরিবত ইজ্জ শোভা পায়।! 



২ কল্কিপুরাণ | 
০দেই দ্ধপ ভগবান শোঁভে অতিশয় | 
অধান্মিক ভয় পায় হাশ্মিক নিভয় || 
বিশাখ ভূপতি তবে করি যোড় কর | 
স্তব স্তুতি করি কছে ওহে কৃপ।কর ॥। 
কূপ কর দয়! কর বিভু দয়াময় | 
আমি অতি নর!ধম পাপে মন লয় 1। 
তোমার দর্শনে হেল জ্ঞনের উদয় | 
স্বীয় গুণের কাকর ছে আনন্দ ময় 11 
এতেক স্তবন ধর্দ করেন রাজন । 
স্তবেতে হইয়] তুষ্ট কেন বচন 11 
মহারাজ এই স্থানে অ।সন গ্রহণ ! 
করিয়া আপনি লন নির্বিবক।র মন 11 
আমারে করহু ভুষ্ট দেশের ভূপতি ! 
ফজর অর দাঁন ধান শাস্কেতে জুমতি | 
অমি হই কাল আমি সনাতন ধন্ম। 

আমি হই জন ধাঁন আমি হই কম্ম ।। 
এতেক বচন যদি বলে নিরঞ্জন । 
বিষণ ধন শুনিতে নৃপের হলো মন); 
মনে।গত ভাব তিনি বুঝিয়। তখন । 

সভা মধ্যে ধর্ম কথা করেন বর্ণন || 

চতুর্থ অধ্যায় । 
কালেতে মহ্ছা প্রলয় হইলে ঘটন.! 

খমাতেই লীন হবে সমন্ত ভুবন! 



চতুর্থ অধ্যায় । ৯১ 
সেই কাঁলে ধর।তলে কিছু ন1 রহ্ছিবে 1 
সকলি আজিয় মম অঙ্গেতে মিশিসে |! 

সফিকর্তী অ।দি করি যত দেবগণ। 

বক্ষ রক্ষ গন্ধব্ব কিন্নর দৈতাযগণ॥। 
লতা গুল্ম আঁদি করি মহা রক্ষগণ। 
স্থ্টি নিদর্শন নাছি রছিবে তখন ॥ 
কোন কন্মে নাহি রব হইয়া বন্ধন । 
সেই কলে সুখে আমি করিব শয়ন || 

যখন অঘোর নিদ্রা ছবে আকধ্ণ | 
মেই কালে ঘোর তম ব্যাপিবে ভূবন || 
যখন হইবে মম ঘোর নিদ্রা ভঙ্গ । 
কতই করিব ক্রিড়া কেবা দেখে রঙ্গ ॥ 

ইচ্ছার মধ্যেতে ছবে বিরাট সুজন । 
অঙ্বত্র মন্তক তার সহ চরণ || 

বির(উ পূকষ তবে হতে দেহ তার । 
শ্জিবেন প্রকৃতির সহ বিধাতার || 
সেই ধাঁতা স্্টিকর্তী হইয়। তখন । 
স্যভিবেন প্নরায় পূর্বের মতন || 
এ সকল যত দেখ মম মায়া জালে। 

বন্ধন হুইয়1 অ।ছে মুক্ত কোন কালে ।! 
মম অংশে হইয়াছে যত জীবগণ । 
মম মায়। হয় সব কাধ্যের কারণ ॥ 

এই ছেতু পরিণামে যত জীবচয় | 
অ'মাতেই সদ! তারা হইতেছে লয় | 



ত্২ কল্কিপুরাণ। 

ইছারি কারণে মোরে যত দ্বিজগণ। 
আমারি উদ্দেশে যজ্ঞ করে নিয়োজন |! 
আমারি উদ্দেশে বেদ করে উচ্চারণ | 
আমারি উদ্দেশে দাঁন করে অনুক্ষণ | 
আমারি উদ্দেশে তার করয় স্ভবন। 
মনে মনে আমারেই করয় রণ || 
বেদ বস্তু) হয় দেখ যত দ্বিজগাণ্ । 

আমারি সাক্ষাত মূর্তি বেদ মাতা হন 1; 
জগত ব্রচ্মাগ্ড হয় আমার শরীর । 
এই হেতু জগন্মর় কহে যত খ্বীর |) 
যঙ্ঞ ছোম আদি যত করে দ্বিজগণ। 
মম দেহ পৃ্ডি তাতে হয় জন্ুক্ষণ | 
এই হেতু দ্বিজগণ শ্রেন্ঠ চিরকাল! 
তাদের প্রণাম করি শুন মহিপাঁল || 
শুনিয়! কল্কির কথ! ধরার ভূষণ । 
বিপ্রের লক্ষণ বিভূ করুণ বর্ণল | 
বিষু ভক্তি বলে তারা হয় বাঁগবান । 
বিষুঃ ভক্তি কারে বলে ওহে ভগবান । 
শুন ভূপ যেব! হয় বিপ্রের লক্ষণ । 

ব্রচ্ম আরাধনে রত সেইত ব্রাহ্মণ || 
যে ভক্তিতে সদ! তারা ব্রহ্ষরে ধেয়ায় 
সে ভক্ঙে 'বিষুুতক্তি বলে নররায়।! 

শুনিয়] তাহার কথ? যত সভাজন । 

আনন্দ সাগরে ভাসে সবাকার মন ॥ 



চতুর্থ অধ্যায় । ২৩ 
পরে সেই নরপতি করিয়া স্তবন। 
আপনার আগারেতে করেন গমন || 

শিব হতে প্রাপ্ত হন যেই শুকবর। 
দিগ দিগন্তর লেই ভ্রমে নিরন্তর || 
দিবমেতে এই রূপ করিয়া অমণ| 
রাত্রি কালে প্রভূ স্থানে করেন বর্ণন 1 
একদ। বলেন্স কল্ষি মধুর বচন । 
অদ্য কোন দেশ তুমি করেছ ভ্রমণ |! 
কোন স্থানে করিয়াছ ক্ষুধা নিবারথ | 

কি আশ্চর্য্য হেরিয়াছ কর নিষেদন |! 
শুক কহিলেন নাথ ককন শবণ | 
ভেোজনার€৫থ নানা স্থান করিছি ভ্রমণ |! 
সমুদ্রের মধ্যবর্তঁ মিংহল ত্বীপেতে । 
ভ্রমিতেং অমি যাই জে স্থানেতে ॥ 
নিহহল দ্বীপের শোভা কে রে বর্ণন | 
চারি বর্ণ বুয় তাতে করিয়) পুরণ |! 

স্থানেং অউালিক হন্্য মনোহর ! 
পরিষ্ক,ত রাজপগ দেখিতে সুন্দর |! 
স্থানেতে রত কুডিম হতেছে শোভিত । 
স্ফাটিক বেদিকা কোথা হয়েছে স্থাপিত |! 
বেশ ভুষা করে যত কুল নারীগণ। 
ইতস্ততং করিভেছে সবে পর্যটন | 
সরোবর সকলের জল মনো ছয়। 

জল পৃষ্পে শোভ। তাতে করে নিরন্তর | 



২৪ কন্কিপুরাঁণ | 

মধুলোভে অলিকুল করয় ভ্রমণ ! 
কুলেভে সারম রব করে অনুক্ষণ |! 
স্থানে উপবন অতি স্মশোভন। 
ফল পুষ্পে শোভা! করে যত রক্ষগণ | 
ধহছছথ নামে হয় তথার ভূপতি। 
ধর্ম্েতে ধার্নিক অতি বুদ্ধে বহুস্পতি || 
তাঁর এক ফন্যা আছে নামে পদ্মাবতী | 
সারধধধী সতী রূপবতী অতি গুধবতী | 
বিস্মিত হয়েছি প্রভূ তাঁর রূপ হেরে। 
কামের কামিনী রূপ ছেরে যায় ছেরে 11 
জলদ নিন্দিত কেশ দ্বিরদ গামিনী | 

কুরঙ্গ নয়নী মুনি মন বিমোহছিলী || 
মাখনের দেছ খানি অতি অপরুপ । 

গোলে পড়ে চোঁলে যেতে বোধ হয় রূপ ।। 

চারিদিগে সখীগণ সবে রূপবতী । 
মহাদেবে পুঁজ করে করিরা ভকতি || 

ভকতির বশ হয়ে পার্বতীর নাথ। 
গৌরী সহ দরশন দেন অচিরাঁত 1] 
মনোনীত বর তুমি করহ "গ্রহণ । 

শুনিয়] কন্যার হ্বোল লজ্জ। তত ক্ষণ | 

ছেটমাথে নিরুত্ুরে রয় লেইক্ষণ ! 
মহাদেব ভার দশ] কোরে নিরীক্ষণ | 
কন্য। প্রতি বর তিনি দিলেন তখন । 

হইছে তোঁষার গতি দেব নারায়ণ || 



চতুর্থ অধ্যায় | ২৫ 

যদি কেছ কামভাবে করে দরশনল 

রী দেহ প্রাপ্ত তার হইবে তখন || 
দেবতী গন্ধর্ব নাগ কিন্বা সূরগণ | 
বক্ষ রক্ষ সিদ্ধ কিন্বা অর নরগণ।। 

এখন গুঁহেতে মাতা করহু গমন । 
সদাই স্তখেতে কল করহু যাপন ॥ 
এতেক বলিয়] বিভু হুন ভাদর্শন। 
পদ্বাবতী নিজ গুঁছে করেন গমন 1 
আপন অভীষ্ট বর করিয়1 গ্রহণ । 
সখের সাগরে মন ভাসে অনুক্ষণ ।। 

৮” শঞ্চম অধ্যায় | 
কালক্রমে পদ্মাৰ হী হুইল যুনতী 

বিবাছের তরে বাস্ত হেলেন ভূপতি | 

একদা রাঁশীরে তিনি করেল জ্ঞাপন্ । 
বিবাহের যোগ্যা প্! হয়েছে এখন 11 

কি রূপেতে বিবাহের কার আয়োজন 1 

শী করি বলি প্রিয়া বুড়া জীবন |! 
€তোনা হেন রত অমি ভাগ্যক্রমে গাই । 

পৃথিবীর সার সুখ ভে!গী আমি তাই।। 
পতিব্রতা গুণবতী রূপসী সুন্দরী । 
তন মক্স্রণাঁতে কত বিপদেতে তরি ।। 

এখন মণ! তুমি করছ প্রদান। 
যতে রয় আমাদের কুলেচিত মান '। 

(৩ 



২৬ কল্কিপুরাঁণ। 
শুনিয়! ভুপের কথ! কৌমুদী তখন | 
শিবদত্ত বর লাছি জানহ রাজন |! 
পদ্মার হইবে পভি দেব নারায়ণ ! 
ইহা হতে সুখ কিবা বলহ এখন || 
ধার লাগি তপন্যাতে বত মুনিগণ | 
চস্ষু মুদে স্তব তার করে অহুক্ষণ 1 
এত যে করিছে তাঁরা সুবন পুজল। 
তরু তারা বিভূর না পায় দরশন 1! 
তোমার জামীত1 হবে ভকতরপগ্রীন! 
তো'ম] হতে শেস্ঠ নাথ আছে কোন জন |! 
অ(মাঁর বচন শুন অবনীভুষণ | 
স্বয়ন্বর তরে তুমি কর আয়োজন | 
শুনিয়া ভুূপের হলে! ছরযিত মন । 
কৌমুদীর প্রতি কছে মধুর বচন || 
তনন্দ সাগরে প্রিয়ে দেখ মম মন! 
স্ুমংবাদে ভাসমান হয় অসুক্ষণ | 
এমন সৌভাগ্য কৰে হইবে উদয় | 
আমার জামাতা ছবে দীন দয়াময় | 
নরপতি এই রূপ কন্ছিয়। বচন । 
স্বয়ন্থর তরে শীত হয় আয়োজন || 
ভিন্ন দেশে দ্ুত করেন প্রেরণ । 
করিবারে নরপতিগণে নিমন্ত্রণ || 
নিযুক্ত হুইল লোঁক সভার নির্্ম।ণে | 
নিশ্নীণ হইল সভা শান্তর বিধানে || 



পঞ্চম অধ্যায়। চি 

আহা! কি সভার শোভ। বলিহ।রি যাই। 
আমরাবতীর মুখে দিই গিয়] ছাই | 
কোথাও হয়েছে সভ! রতনে নির্শিত | 

কোথাও হয়েছে সভা রোপ্যেতে মণ্ডিত | 
কোথাও হয়েছে সভ! অতি স্বচ্চশালী। 

কোথাও হয়েছে সভা অতি তেজশালী ॥ 
পরের উচ্ছিষ্ট নিয়ে ছিল যুিষ্ঠীর | 
ইহার সেরূপ নহে শুন হয়ে স্থির || 
ক্রমে ক্রমে রাজাদের হোল আগমন । 

যথোচিত করিলেন নৃপ অস্তাষণ |। 
ব্যক্তি বিশেষে করেন তিনি নমস্কার 
'াঁশীর্ধবাদ কারে তিনি করে অনিবাঁর || 
কাহারে করেন তিনি সুধু সম্ভাষণ । 
কাছারে করেন তিনি শুধু দরশন |! 
এ রূপেতে সভাভঙ্গ হইল তখন | 
নিযুক্ত হইল ভূত্য সেবার কারণ | 
দশ দশ ভূঁত্য করে একের সেবন। 

কেহ অতি যতত্বে আনে সুগন্ধি চন্দন 1 
€কছ বামনোছারিণী কুসুমের ছার । 
কেছ বা পুস্পস্তবক আনে হস্তে ভার ।। 
ভোজ্য দ্রব্য কোন জন করে আনয়ন। 

অতি সমাঁদরে দেয় করিয়া বতন || 
এরূপ হেরিয়! রীতি 'ভুপতি লিচয় | 
সিংহল ভুপের প্রতি সন্তোধিত হয়|! 



০৮৮ কন্কিপুরাঁণ | 

গর দিশ স্বয়ম্থর সভার এবেশ | 

করিলেন ক্রমে যতেক নরেন || 
পদ মান অন্গসারে নরপতিগণ । 

হট চিত্তে করিলেন আসন গ্রহণ 1 
পদ্মার আগমনের পথেতে তখন । 

করিলেন স্বীয় নয়ন ক্ষেপণ | 
হেত্রিলেক শতং প্রতিহারীগণ । 

বেত্রব!রী হয়ে তাঁরা করে আগমন '। 
তরু পর চারি দিগে যত দাসাীগণ। 

পত্রিরৃতা পছ্ধাঝতী কনে আগমন || 

হেরিয়! তাঁছ।র কূপ সভান্থিত জন £ 
নুগ্ধা হয়ে রয় সবে না সরে বচন। 

ন।ন[লঙ্কার ভূষিত আকর্ণ নয়ন] । 
পদ্মহত্ঞ! গৌর বণ? কন্যা? চজ্দান্ন1 11 

ত্বচক্ষে সে জপ র।শী করেছি দর্শন! 
স্বর্গ মর্তয পাঁতালেতে নাঁছিক তুলন ! 
বোধ হয় মহামায়া ভবের মোহিনলী। 
অঞব1। হবেন তিন কাম বিমোহিনী | 
অথবা হবেন তিনি সাবিত্রী সুন্দরী । 
ধন্য ০স ধাতী'র স্যন্ি ধন্যৎ করি |! 
সভা মঞ্চে পুরোভাগে যত বান্দিগণ | 
কুল শীল রূপ গুণ করন বর্ণন|। 
ক্রমে সকলেরে করি নিরীক্ষণ । 
প্রতোকের রূপ গুণ করিয়। আবণ 11 



পঞ্চম অধ্যায় | ২৯ 

সভাস্থিত যত নৃপ ছেরে পদ্মীবতী ! 

পূর্ধ্ভাঁবে ফিরেগেল সবকাঁর মতি | 

পরিধান বস্ত্র কাক শিথিল হইল । 

অস্ত্র শস্ত্র কারু ভর তখন হুইল | 
যেই অঙ্গ হেরে মুগ্ধ কয়েছিল মন। 

সেইরূপ হয় তাঁর কে করে লঙ্ঘন ।| 
আহা মরি কিব। হেরি বরের প্রভাব | 

কোথা গেল রাজাদের পুর্ববকাঁর ভাব | 
এই যার! ছিল যুব সুন্দর আকৃতি । 
দেখিতে কিসে হইল বিকৃতি || 

যেই জন মুগ্ধ ছিল হেরিয়া নয়ন ! 

তারি হইল দেখ আকর্ণ লোচন!! 

কু্টযুখ ভূকযুগ আর পদছয়। 
জীব! বক্ষ পৃষ্ঠদেশ কিছ্খ হস্তদ্বয় |! 
তাঁহাঁরও সেই অঙ্গ হইল তখনি । 

সকলেই হলে! দেখ রূপসী রমণী || 

যত রাজা হেরে অঙ্গ হয়েছে বিকৃতি । 

কোথা গেল পুকষত্ব হয়েছে একুতি || 
তখনু সবার হোল লজ্জিত বদন । 

কোন্ মুখে দেশে মোরা করিব গমন || 

কোন্দু মুখে প্রজাদের মুখ দেখাইব | 
কোন্ মুখে প্রিয়লীরে বচন কহিব || 
এই রূপে কত তারা করয় রোদন । 

বট বক্ষে বসি সব শুনেছি তখন | 



টি কল্কিপুরাঁণ । 
পল্মবৰতী মনে করয় স্মরণ | 
কোথা নাথ দীনন।থ নিত্য নিরসন ।: 

জগন্নাথ কুপাকর দয়ার আধার। 

এ বিপদ হতে তুমি কর মোরে পার ।। 
কোথা দেন মহাদেব করুণা নিপান। 

তে!নম।র বদের এবে করহ বিধান । 

এই রূপ মন্দ পদ্ম কর ফেল্মহণ | 

ন্মরণ লহল তর যত ভূপগণ || 

আম।দিগে সী ভবে রাখহ শন্দরা । 

ভাহা হলে লজ্জী ভগমে সকলেতৈ তরি ।। 

এমন ঘটিবে যদি দবে জানিতাম । 

কেন চঃখ পেয়ে তবে হ্বেতা আসিতাম 

কেন আমািগে ঘলী কোনে নিম ৃ 

এনে আমাদের কর এ দশা ঘটন | 
পরাধান নাহি হই সকলে স্বাধীন । 

এখন হছলেম ০দখ তোমার অবান।। 

হ|য় কি কালের গতি কে করে নির্ণয় । 

বাঁজচঞ্ব হী হয়ে আজ্ঞাধারা হয় ॥ 

অমাদের তি এবে কিধাতি বিমুখ । 
কোন্ লাজে দেশে গিয়; দেখাইব স্বুখ 

বষ্টম অধ্যায়! 
শুলিয়! তাদের বাকা দেবী পক্ম(বত)। 

ফুই চক্ষে বছে জল কহে শীঘ্থতি । 



তে ষ৯্ম অধ্যার | 

ছে বিষলে। মম ভাগ্যে এইরূপ ছিস। 
আমারে হেরিয! সবে আ্্রীরপ হইল । 

মম তুল্য পাপায়সী ত্রিভূবনে নাই! 
মক্ুভূমে বীজ দিলে ফল কোথা পাই |! 
মের ভগো সেই কপ হয়েছে ঘটল! 
কোথায় রহিল এবে সতা সনাতন 11 

মনে ছিল বড় আখ! তোঁষারে বরিব | 
মনে ছিল বড় আঁশ] তোমারে পুজিস 1! 
মনে ছিল বড় আশা মন যোগাইব 

মনে ছিল বড় অ।শী) কতই তুষিৰ |! 
অদৃষ্টের কিনা ফের কোথা দৈন বল। 
শিব বর মম প্রতি হয়েছে বিফল | 
অথবা! অ'মার ভুলা পাগল কে আছে । 
হরির অযোগ্য আছি আমারে কেনা || 
লক্ষমী ছেড়ে অমানে কি করিবে গ্রহণ । 

জন্গকাঁর কূপে আলো হয়েছে কখল?11 
দুরে গেল বত আশা ভরনা এখন । 
আম (তে অন্তর কত দেব লাবায়ণ | 

তিনি হপে পতি গোর ভ্রম মম রে | 
অন্ধকার তেজ কন্ন হুয়োছে মিলিত 
5 মম পতি করেছে বঞ্চল। 

কিছুতেই নারারণে হবে না দর্শন || 
বিধাতা আমার প্রতি হয়েছে বিসৃখ : 
বাচিয়! থাকিলে এবে কিবা হনে সুখ ॥ 



৩২ কক্ষিপুরাণ | 

এখন প্রতিজ্ঞা আমি করিনু নিশ্চয় । 
বিফলতা শিব বর যদি কভু হয়|! 
তাহা ছলে এই দেহ করিয়। পতন 1! 

অগ্রিরে আঁহুতি দিব কে করে লঙ্বন !! 

শমন দমন কারী ভকতরগ্ীন। 
ভ্রমণের বিবরণ ফরিনু বর্ণন |) 
শক বাক্য শুনে তবে কছে পুনর্ববারি | 
মিংহল দ্বীপেতে তুমি যাহ আর বার।! 
আমর লহ্বাদ যত তাহারে বলিবে। 
মম রূপ গুণ সব কীন্তন করিবে | 

তাহারে প্রবোধ দিবে বিবিধ বিধানে | 

পুনরায় বোলে তুমি আলিয়! এখানে | 
বন্ধো ? সেই সে প্রিয়লী আমি পতি তাঁর । 

তব প্রতি রহিল যে মিলনের ভার । 

সর্বজ্ঞ কীলজ্ঞ তুমি হও ওহে ভাই। 
কর্তব্যাকগ্রবা তব অশগোচর নাই ॥ 
আশ! দিয়! তার কাছে নিও প্রত্যুত্তর | 

গমন করিয়া তুমি মোরে তৃপ্ত কর | 
শুনিয়! তাহার আজ্ঞা সেই শুকবর ! 
পরদিন যায় সেই সিংহলে স্বর || 
রাজ অন্তঃপুরে তবে করিয়া গমন । 

নাগেশ্বর বক্ষে শুক বসিল তখন ॥ 

পদ্মাবতী প্রতি কহে মধূর কাহিনী । 
ওলেো লরূপলী ধনী গজেজ্জ গামিনী || 



বন্কম অধ্যায়। 
চঞ্চল নয়নী মুখ পছের স্বরূপ | 
শাত্রে পদ্ম গন্ধ হেরি আখি পদ্মরূপ | 
তব হস্তদ্বয় ধনী হয পদ্মাকার । 
লম্্মী“বলে অনুমান হয় লো আমার |! 
আহা কি ধাতাঁর হেরি নিশ্মীণ কৌশল । 
হেরিলেই মুগ্ধ হয় মানব সকল || 
পদ্মা কছে তব বাক্য করিয়। শবণ। 
সন্তে!ষ হয়েছি কত কে করে বর্ণন॥ 

কোথা ছতে এলে তুমি ছও কোন জন। 
শুক রূপ কি কারণে করি দরশন || 

দেব কি দানব হও কিবা মহাজন | 
সদয় হইয়] তুমি এলে কি কারণ ॥ 
শুক বলে শুন ধনী কাঁমচারী আমি | 
আমারে ছেরিলে যত পূজে ভূমি স্যানী | 
দেব কি দ।নব সিদ্ধ কিম্বা কেন জন | 

যেবা ছেরে মেই করে আমার পুজন ।! 
ভূত ভবিষ্যত বর্তমান কাল ত্রয়। 
সর্ধ্ত্র গমন করি যথা ইচ্ছা হয় || 
সমুদয় শাজ্ব জানি ওলো নুর্ূপী। 
হেরিবখরে তোমা ধনে এই রক্ষে বসি 1 
ুংখ ভোগী কি কারণে করমু বর্ণন | 
হাসশিলাপ কোথা এবে করেছে গমন || 
অঙ্গে অলঙ্কার নই কিনসের কারণ । 
তপস্থিনী বেশ কেন করেছ ধারণ ।। 

ে 



৩৪ কন্কিপুরাণ | 
কোকিল জিনিয়! হও সুমিষ্ট ভাষিনী | 
জুঃখিত হলেম আমি শুন লে কামিনী | 
যে শুনেছে একবার তোমার বচন। 

তপ জপ কোথা! তাঁর করেছে গমন || ' 
যে তোমার মুখ চজ্জ ছেরে একবার। 

তাঁর তুল্য ভাগ্যবান ফেব] হয় আর ॥ 
যারে তুমি ভূজপঙ্্ে করির়। বন্ধ । 
সদত তাহার গাঁলে করিবে চুম্বন ॥ 
অদৃষ্টের কথ! তার বর্ণন না হয় 
ধরাতলে আর তাঁর জন্ম নাহি হয়| 
বন্ছু বিবেচন1] আমি করিস এখন | 
বাহ পীড়া কিছু আমি করি না দর্শন || 
€কন এ সুবর্ণ বর্ণ ছেরি দিন দিন । 
আমে হইতেছে ধনী অতিশয় ক্ষীণ | 

ধূলি আচ্ছাদিত স্বর্ণ থাকয় যেমন! 

ধূসর বরণ দেহ ছেরে যে তেষন্ | 
পল্মা বলে শুন বলি পক্ষীর রতন । * 
রূপে কুলে ধনে কিবা করে প্রয়োজন || 
যখন হয়েছে ধাত1 আমানে বিস্ুখ । 
স্বরে গেছে সমুদয় পৃথিবীর সুখ | 
পুর্বের বত্বান্ত তুমি করছ শ্রবণ | 
বোধ হর অবগত আছ মহাজল !। 
বাল্যকালে সাশঙুতভোষে করি যে পুজন। 

শুদ্ধ মনে ভক্ষিভাবে ভারে অন্ুক্ষণ ॥ 



বম অধায়। ৩৫ 

কিছু দিনে পত্বী সু সেই ভূতপতি | 
দরশন মম অগ্রে দেন শীঘৃখতি | 
তপ সিদ্ধি হইয়।ছে মাতা পমাবতী। 
যেই বর ইচ্ছা হয় লহ গুণবতী || 
শুনিয়! তাঁহ।র কথ। আমি সেইক্ষণে। 
দাগ ইয় রহিলাম লজ্জিত বদনে || 
মহাদেব মম ভাব করিয়] দর্শন । 
মধুর অমৃত নিপ্ধ কছেন বচন || 
মম বরে হবে পতি দেব নারায়ণ । 
ম্ম বাক্য সত্য হয় জানে ত্রিভুবন || 
পাপ চক্ষে যদি কে করে দরশন। 
নারীত্ব হইবে প্রাপ্ত কে করে লক্ষণ | 
বিষণ পুজা তুমি সতী কর নিরন্তর | 
যার গুণে পাবে তুমি ভারে শীত্রতর || 
এই যে হেরিছ তৃমি যত জখীগণ । 
পূর্বেবেতে ইহারা ছিল দকলে রাজন !। 
বিবাছ করিবে মোরে করিয়া মনন । 
কোঁরেছিল এই স্থানে সবে আগমন |! 

জঅদ্ুফের কিবা ফের কহিব তোমায় 
নারীত্ব হইল প্রাপ্ত সবে হ্থাঁয় ছাঁয় | 
পরেতে আমার স্থানে করি যোড় কর। 
সঙ্গিনী করহু সবে যাচে এই বর || 
এদের আমিও-্তবে লইলাম সাঁতে। 
বিষণ পুজা মম সহ করে দিন রাঁভে || 



৩৬ কল্কিপুরাঁণ | 

* সদত অন্তর সহ ডাকে অনুক্ষণ। 

রক্ষা কর রক্ষা কর ভকতরঞ্জন 1! 
মলে দুঃখ ছুর কর কণা লিধাল | 
পুর্ব দেহ দেহ নাঁথ নাহি কর আন | 

সপ্তম অধ্যায় । 
পক্ষিবর বলে বল দেখি লো স্মন্দরী | 

বিষুঃ পুজা বিধি শুনিবারে ইচ্ছ! করি | 
জন্য জন্মান্তরে কত পুণা করেছিলে । 

তাহাতে শিনের শিষ্1তুমি হয়ে ছিলে । 
আমার ভাগ্যের কথা বলে কোন জল । 

তোঁম। ছেন পুণ্যবতী করি দরশন || 
আবণ যুখল মম করির! বণ | 
বিষুর পুজা শুনে হবে সার্থক এখন |! 
তাই গলোগুণবতী করি যোড়কর। 
শুনিব ও মুখপদ্মে কষ! মনোহর | 

পদ্ম। বলে পক্ষিবর করহ্থ অবণ। 
যেই রূপ মহাদেব করেছে বর্ণন ॥ 
যদি কেহ অদ্ধ! করি করয় পুজন॥ 
কিন্বা। অন্ধ করে কেহ করর শ্রবণ | 
অথবা অন্যের প্রতি করয় বর্ণন | 
যদাপি গুকম্ব দেখ হয় সেই জন || 
যদ্যপি ব্রন্মন্ম দেখ হয় দেই জন 

যদ্যপে গ্রোহুত্যাকারী হয় সেই জন || 



অষ্টম অধায় | ৩৭ 

যদি অতি মহা পাগলী হয় সেই জম । 
তথাঁপি নিক্কতি দ্দখ পায় সেই জন || 
প্রাতঃকন্ম শীখু করে কোরে সমাপন | 
তার পর স্নাম আদি করিবে তখন ॥ 

হস্ত পন্দ ধৌত করি দেখ তার পর। 

পুর্র্ব(সো আসনে বসিবে ততপর 11 
যখন বমিবে সেই আসন উপ্রে | 
শুদ্ধ মনে আচমন করিবেক পরে 11 
প্রথমে আসন শুদ্ধি করিরে সে জন। 
তার পর ভূত শুন্ধি করিবে তখন || 
ভর্খস্থার্পনাদি পরে করে সমাঁপন। 
বছবিধ প্রাণায়াম করিবে তখন || 
আক্ম।কফে তম্ময় করে করিবে ভাবন। 

হুৃদে ধ্যান করিবেক-করিয়া ধারণ || 

হৃদয় হতে বাহির করে মনে মনে। 
বসাইয়] দিবে তাঁর পরে সুখামনে | 
অনস্তর সুল মন্ত্র করি উচ্চারণ । 
পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক বস্ত্র আভরণ।। 
সন করিবার জল আর দ্রবা যত। 
উপচারে পুজ! করিবেক বিধিমত 1 
আপাদ মন্তডক ভার অতিশুদ্ধ মনে । 
ধ্যান করিবেক ভক্ত স্বীয় মনেহ | 
নমো! নারায়নায় স্বাহ1] মন্ত্র শ্মারগ । 

তাঁর পর এই রূপ করিবে স্তবন। 

(৪) 



৩৮ কক্কিপুরাণ | 
জী,নাথ স্অন পাতি, শ্ী,নিবাঁদ রমাপতি। 

শ্রী,পতিরে ভাব মুঢ় মন। 
বসন যে পীতান্বর» বস্লা্ুজ ডাকে নর, 

ব,শিষ্ঠাদি ভাবে অনুক্ষণ || 
লা,ভ হবে মোক্ষ পদ+ লাসঞন হইবে 'রদ, 

লাসলমাতে ছবে তুমি পার । 
ই্জ্্রত্ব যে তুচ্ছ করি, ইহকাল যাবে তরি, 

ই,স্ট পূর্ণ হইবে তোমার | 
টাঁচর চিকুর কেশ, চাদ মুখ সুআীবেশ, 

াঁ,প1 যুক্ত পদ হয় কার। 
দস্য!কর ভুংখ হর, দর্শন আবণ কর, 

দ,গুধরে ভয় কিবা আর ॥ 
সে নাঁম কি চমত্কার, সে,ই ভব কর্ণধার, 

লে+ নাম তুলনা শেষ হয় । 
নম নমভবধব, নগতিকরি পদে তব, 

নরকের ছুর কর ভয়।! 

শুন মন পাপ মতি করি তোরে এ মিনতি, 
ভাব সদ। সেই সার এল । 

সর্কবব্যাপি নিরাকার” নিরাময় নির্ব্বিকার, 
দীনবদ্ধু সত্য সন্বাতন | 

ভার সংসার এই£ সার মাত্র হয় সেই, 
বলি তোরে সার বিবরণ । 

আমি২ সদ করি, থা ফেন কাল হরি, 

তামুখেতে করছ যাপন | 



অফম অধ্যায়। ৩৯ 
মায়াভে মোহিত হয়ে, দারা পরিজন লয়ে: 

আমারৎ সদ] কও | . 
.ঘুখে কর আমি রব” কর দেখি অনুভব, 

আমি তুমি কেবা তুমি হও । 
এ সকুল দেখ যত, সকলি হইবে হত, 

অন্তকাল করছ চিন্তন। 
করিয়] ভীষণ বেশ, করিতে তোরে নিঃশেষ, 

কালের হইবে আগমন || 
এই বেলা ওরে মন, চিন্ত সেই নিত্য খন, 

করিলাম তোরে সাবধান । 

গেল কাঁল নাহি কীল, এলো এলো পরকাল, 
গেল গেল গেল ভোর প্রাণ । 

তাই বলি স্ুঢ মন, ভাব সদা সনাতিন, 
যমের যাতনা তবেযাবে। 

ভ।বিলে অভয় পদ” তুচ্ছ করি ব্রহ্ম পদ, 
কাল সদা ভয়েতে পলা বে ॥ 

এই রূপ স্তব স্ত্রাতি করি বিধি মত। 
তার পর করিবে প্রণতি দগুবত || 
ভার পর হরি নিবেদিত দ্রব্য যত। 
বিশ্বকৃসেনাদি দেবে নিবেদিবে তত | 
তার পর ভক্তি করে হাদয়ে স্থাপন | 

তন্থায় ব্রচ্মাণ্ড করিবেক নিরীক্ষণ || 
সম্তোষেতে নৃত্য গীত করিবে তখন | 
উচ্ছিষীদি করিবেক মস্তকে ধারণ || 



9 কল্কিপুরাঁণ 1 

পরে সেই গুণবান নিজেতে আপনি । 
নিবেদিত দ্রব্য যত খাইবে তখনি | 

শুন শুক এই রূপ হরি পুজ1 হয় । 
অভিলাষ পুণ হর যে জন করয় | 
শুক বলে পদ্মাবতী করহ আঅবণ |. 
মধুর অমৃত কথা করিলে বর্ণ ন।। 
[হা]! কিবা মনোহর ভব বর্ণন।র। 
অন্তেষ সাগরে মশ ভাসে অনিবার । 
আহু!কি সাধুর হেরি বিচিত্র ব্যাভার। 
অসাধু থাকিলে কাছে সাধু আর বার।। 
ধন্যরে সাধুতা আহ! কথাটি মধুর। 
শুনিলে আনন্দ মন সদ! হয় ভুর॥ 
পক্ষিজাত্তি ছই আমি অতি পাপমতি | 
নিশার করিলে তুমি মোরে পদ্মাবতী | 
যেইরপ কূপ ছেরি সেই কপ গুণ। 

যাঁরে ছের তারে তুমি সদা কর খুন |! 
আহাকি ধাতব ছেরি মধুর আচার । 
এক স্থানে কপ গণ রেখেছে অপার ।। 

বিবাহ করিতে পম] পারে কোন জন! 
পৃথিবী ভিতরে একে করি নিরীক্ষণ |! 
তোমাপেক্ষা শতগুণে বুদ্ধি গুশ বপ। 

গুণের কি কব কথা রূপেতে সুরপ ॥। 

ওহে শুক কিবা কথা শুনি মনোহর । 

আমার বিবাহ যোণা আছে হেন বর |! 
নাম ধাম বিশেঘিয়। বল গুপব।ন্। 
শুনিয়! অ।নার ছোক শীতল পরাণ 11 



অষ্টম অধ্যায়। 8১ 
বক্ষ হতে এই স্থানে এস মতিমান। 

আমার কাছেতে আমি কর অবস্থান !| 
.পু'জিব সদত আঁমি ওহে জ্ঞানবান। 
বীজপ্ুর ফল ভুগফ্ধ কর তুমি পান || 
পদ্মব্াগ মণি দ্বারী চর্ধ,তে মণ্ডিত | 
দেহে রত মানণিক্যেতে করিব খচিত || 

পক্ষমূলে মুক্তামাল! কোরে আচ্ছাদিত | 
পক্ষ য়ে কু্,মেতে করিব চিত্রিত || 
পুচ্ছ হবে মণি দ্বার! অতি নুশোভিত ! 
রতন নুপুর পদে করিব ভূষিত 1 

যে কথা বলেছ তুমি আহ! কি মধুর | 
মনের যত্তেক ছুঃখ হয়ে গেল দুর | 
তোমার কাঁছেতে শুক আমি দীনহীন ! 
খণ পাশে বদ্ধ রছ্িলাম চিরদিন || 
জন্মে না ভুলিব আমি তন খণ ভার । 

কিসেতে শুধিব আমি তব উপকার | 
আজ্ঞা কর মোরে কিন্বা যত সখীগণে । 

সেই কর্ম অমন ছে এইক্ষণে 11 

শুনিয়া পদ্মার কথা অনিয়ং তখন | 
বিস্ত/রিত সব কথা করিনু বর্ণ ন || 
হছে শুক তাহার কাছে করছ গমন 
যাহ! ভ(ল স্থয় তুমি বলিবে তখন | 
আমার ভয়েতে না! আজেন এইখানে । 

মম নমক্ফার তুমি দিবে জেই স্থালে |1 

শিব বর মম পক্ষে হইয়াছে শাপ। 
আমার ছেরিলে বে পায় নারী ভাব! 



৪২ কন্ষিপুরাণ । 
পদ্মার এসব বাকা করিয়া শ্রবণ । 
শন্কল দেশেতে শুক করেন গমন || 

শুকবরে ছেরে কল্কি কছেন বচন । 

এত দেরি হলো ভরত কিসের কারণ ॥ 
আজ কি আম্চধ্য জপ করি দরশল | 
রতনে ভূষিত তোমা করে কোন জন ।। 
তোমার বিরহ মোর সহা নাহি হয় । 
তিল আধ অদর্শনে যুগ বোঁধ হয় || 
মধুর অমৃত বাক্য করিয়া আঅবণ । 
প্রত্যুত্তর দেন শুক তাহারে তখন | 
যে রূপে হেরিছিলেন তিনি পদ্মাবতী | 
তার সহ হয়ে ছিল যে দধপ ভারতী ॥ 
যেইরপ আহারেতে হয়ে ছিল প্রীত ! 
যেই রূপে হয়েছেন রতন্দে ভূষিত 
গদ্ম।র কাতর বাক্য করয় জ্ঞাপন | 

পদ্মার প্রণাম জ!নালেন সেহক্ষণ || 

শুক মুখে শুনে দেখ যত বিবরণ | 
সিহহলে যাইতে ভার রত হলো যন || 

সেই মাত্র অশ্বে আরোহিয়] গুণবাশ । 
শুকবরে লয়ে সঙ্গে করেন শ্রষান 11 

আহ কি নগর শে।ভা ৫ক করে বর্ণন। 

মুগ্ধ হয়ে যায় মন না সরে বচন ।। 
রেব] নদী চারি দিক করেছে বেষউন | 
পরিখা শবরূপ হেন করি নিরীক্ষণ 11 
চারিদিকে পুস্পোদ্যান বিস্থার কানন । 

তার মধ্যে অট্টালিকা অভি স্শোতন !। 



অষ্টম অধ্যায়। 

উদ্যানের শোভা হেরি কম্কি যে তখন । 

ভাবে বুঝি হবে এই নন্দন কানন ।। 

, ফুটিয়াছে নান! ফুল ছুটিছে সৌরভ । 
আদরে অলির কত বাড়িছে গৌরব ॥ 

চম্পরু মালতি যুখি অশোক কিংশক। 

ফুটিতেছে লাঁনা ফুল সেফালিকা বক ।| 

অত অপরাজিতা চম্পক টগর । 

স্থল পদ্ম শোভা হুদ্য অতি মনোঙ্গর |) 

ছয় রাগ ছত্রিষ রাগিণী লয়ে সঙ্গে। 

খতুরাজ বুঝি আজি বিহারিছে রঙ্গে | 

কোকিলের কুহুত্বরে ছছ করে প্রাণ। 

গুণং স্বরেভূঙ্গ করিতেছে গাল | 

দিবাকর কর গ্রামি তকগপ যত । 

নানা মত শোভায় শোভিছে কত মত।। 

স্ুরঙ্গ স্বন্দর শাল ভমালাদি তাল। 
আমলকি আম জাম সাল কাঠাল |! 
আহ! কিবা লারিৎ শোভিছে গচবাক। 

ছেরিয় তাছাঁর শোভা লাছি সরে বাক ॥। 

নারিকেল কামরাঙ্গ। দাঁড়িন্ব কদলি। 

চিনি চাপা মর্তমান রহিয়ণচ্ছে কলি ।। 
চারিপার্খে লারিং দীঘঘ সরোবর । 
অপরূপ শোভ] ভার অতি গনোহুর | 

হেরিয়া সরলী শোভা কম্ষি যে তখন। 

পুনঃ২ বাখাঁনেন হয়ে হৃষ্টমন |] 
আহ কিবা মনোহর সরসীর নীর়। 
জীবন হেরিয়া হয় জীবন অস্থির || 

2৩ 



৪৪8 কক্কিপুরাণ। 

বিমল সলিলে শোভে বিমল কগল । 
মন্দ২ সমীরণে করে ডল চল || 
অলিদল দলে২ করয় ভ্রমণ । 
থেকে বোঁকেহ করিছে চুম্বন || 
রাঁজহুংস হংসী সহ্ম করিছে বিহার। 
চক্রবাঁক চক্রবাঁকী ভ্রমে অনিবার ॥ 
শ্বেত লীত প্রস্তরে সোপান মনের 
বনিবাঁর উচ্চস্থান তাহার উপর | 
তার মধ্যে করে কান নগর লাগরী। 

ছাঁব ভাঁব লবণোতে যেন বিদ্যাধরী | 
এমনি গাত্রের গন্ধ বছে আন্ুক্ষণ | 
অন্ধ হয়ে ধায় দেখ যত অিগণ ।। 

হে শুক এস্ছান হেরি অতি মনোহর | 
ইনার ভুপি ছেরি বহু ভাগ্যধর | 
এখন পচ্মার কাছে করছ গমন । 

আমর সংবাদ তারে করছ জ্ঞাপন ।। 
আম এই খানে শান করি সমাপন । 
ক্রভতগতি ভুমি শুক করছ গমন; | 

নবম অধ্যায়। 

শুনিয়1 গ্রভুর কথা সেই পক্ষিবর । 

শশিহগ্াতি গেল সেই পদ্মা বরাধর || 
হেরেন পদ্মারে তিন্নি স্তঃখিত মন | 
গদ্ের পত্রে আছেন করিয়। শয়ন || 

জগ্সি সম নিশ্বাস বছিছে ঘন ঘন। 
শান হুইন্ততিছে ভাছে পদ্মার বদন !। 



নবম অধ্যায়। £ ৫ 

পদ্মফুল চন্দমেতে অভিষিক্ত করে | 
সখীগণ তার গাত্বে দিতেছে সহ্বরে ॥ 
কিন্তু তাহে তাহার না হয় সুখবোধ । 
ছুরে ফেলে দিল তারে কোরে ছুঃখবোধ || 
মন্দ২,সমীরণ বছে অনুক্ষণ। 
তার পক্ষে বোধ হয় আগুগ বণ || 
কখন তিনি করিছেন খেদ। 

কখন২ং তার খারিতেছে স্ষেদ || 

হেরে তার ম্মর দশ পক্ষির রতন | 
মধুর বচনে তারে করে অলাপন || 
আর না করিতে হবে খেদ অনুক্ষণ | 
আর নাচ্ষের জল বছিবে এখন ॥ 
আর না পদের পত্রে করিবে শয়ন । 

আর ন। চন্দনে তব ভিজিবে বসন |! 
এখন বরুতনে দেহ ভূষিত করহ। 

এখন পতিরে তব দেখিতে চলছ || 

এসেছে মন্দের ধন কি ভয় তোমার । 
এখন সুখেতে পুশ হবে দেহভার ॥| 
পদ্মা বলে ওছে শুক কোথা! ভগবান। 

কোথায় আছেন বোলে তৃপ্ত কর পাপ | 
শুক বলে জিংহলেতে কোরে আগমন । 

সরোবর তীরে তিনি আছেন এখন ॥ 
অতএব সখী লহ তুমি পন্মাবতী || 
দরশনে চল ধনী তুমি শীত্রগতি। 
সখিগ্ণ সহ পদ্ম করিয়! অবণ ॥ 
স্েরিবারে সেই ধনে আসেন তখন । 



৪৬ কন্কিপুরাণ । 
সখিক্ষন্ধে শিবিকাঁতে করি আরোহন । 

হ্বর্ণেভে মণ্তিত সেই নাহি আবরণ || 
শুকবর সঙ্গে করি লইয়! তখন । 
বাছহ্িরেতে শীন্রগতি দেন দরশন || 
নগর নিবাসী যত ছেরে পদ্মাবতী | 
হঠাৎ সবার ছলে1 পলায়নে মতি | 
এই ভয় জাগরূক সিল দেখ মনে । 
পাছে লারী হয় সবে ছেরিয়। নয়নে | 
বাণিজ্যের কম্ম স্থান হোতে সদাগর 
পদ্মাবভী হেরে সবে পলায় সত্বর || 
ক্রমেতে জনত। হীন হইল নগর । 
সখীগণ পদ্ম! লয়ে চলল অত্বর | 
যেই ঘটে বসিয়া আছেন জেই ধন । 
ঘেই ঘাটে,শুক সঙ আছিল ভখনল ।। 
হেরে তাঁরা শ্যামবর্ণ পুৰকষ সুন্দর | 
অকাতরে নিদ্রা যায় বেদিক। উপর |! 
অনস্তর নাবে সবে সেই সরোবরে। 
জলভ্রণড়া করে দেখ হরিষ অন্তরে || 
কখন হাসিছে সবে অতি খল খল । 
কখন করিছে জলে কর কল কল ।। 
ক্ছে ব পদ্মার মুখে সেচিভেছে জল । 
পাও কখন জল দেয় করি বল। 
কেন কাড়াকাড়ি হাত করে কুতুহুলে | 
ভুবাইয়] র।খে জলে কেহ কারে বলে ।। 
এই রূপ জলঙ্রদড়া করে সমাপন । 
তীরেতে উঠিল সবে পরিয়া বসন 1) 



নবম অধ্যায়। ৭ 

শুক বাক্যে পদ্মাবতী করেন গমন | 
সখী সহ কক্ষিদেবে করিতে দর্শন || 
নিদ্রা ভঙ্গ নাহি হয়েছিল যে তখন! 

জাথাইতে পদ্ম। সবে করেন বারণ । 

ওগো লখী জান সবে অদৃষট আমার | 
এখনি হইবে নারী কি কহিব আর || 

কিন্ত অন্তর্য।মী সেই দেব নিরঞ্জন । 
কার সাধ্য মনেঃ কথ! করিবে গোপন |! 

পদ্মার মনের কথা জানিয়া তখন । 

আপনার নিদ্রো ভঙ্গ করেন তখণ ॥ 
লক্ষী সম পদ্মাবতী কোরে দরশন। 
মদনে মোহিত চিত কে করে বারণ | 
মধুর বচনেতে করেন আলাপন । 
ওলো! ধন্দী রূপসী কহুলো! বচন || 

আঁজ কিবা সুপ্রভাত, তৰ লাগি দিন রাত, 
থাকিতাম দীনের মতন। 

নয়নে বছ্িত জল, ভাঁষিত হুদি কমল: 

দুঃখ।নল করিত দাহন || 

নিস্ত।র করিতে মোরে»এলে প্রাণাধিকাওরে, 
হৃদাননে বস একবার । 

বহু দিবসের পর শুনিয়! তোষার স্বর, 
মুগ্ধ ছবে শ্রবণ আমার || 

শুন রমণী রতল, তুমি হৃদয়ের ধন): 
তোমা বিন! কিসে!ধৈর্ধ্য ধরি. 



৪৮ কন্িপুরাণ। 

মনোঁছুঃখ কারে কই, জানি মাই তোম। বই, 
জ্বলে াণ কি করি কি করি | 

নছেরিয়। তব রূপ, স্বভাবে হই বিক্ধপ, 
দিনমানে হেরি অন্ধকার । 

ভব লগি ছুইক্ষীণ, ভেবে দিন হই দীন, 
দেহ যেন হয় শবাকার | 

বচন ব্রাখ আমার, কর তুমি একবার, 
রাণীর মতন ব্যবহার । 

কি আর কব তোখার* রাজ্য কিলে রক্ষাপায়, 
তুমি নাকরিলে সুবিচার ॥ 

আমি ষে শরণগত* তুমি ভাঁব ভিন্নমত, 
ছিছি প্রিয়ে বিচার কেমন । 

ছেরে তব অবিচার, দিব) নিশি হাহাক'র, 
করিতেছে সদা মম মন || ৯. 

তুমি হয়ে রাজ্যেশ্বরী, রাজ কন্ম ত্যাঁগ করি, 
বলিয়। রয়েছ ছলা করি । 

এই কি তব উচিত হিতে ভাব বিপরীত, 
হাড় ছল) ভব পায়ে ধরি 1! 

দশম অধ্যায় । 

পদ্মাবতী কল্ষি বাক্য করিয়া আবণ | 
ভাঁবিলেন হবে বুঝি দেব নারায়ণ | 
আমারে হেরিলে সবে নারী দেহ পায় । 

ইসছ।র জন্যেতে বিপরীত দেখ যায় | 
এত দিনে শিব বাক্য সফল হইল | 
এত দিনে পতিধন আমারে মিলিল | 



দশম অধ্যায় । ১৯ 

এই রূপ মনেহ করে আন্দে।লন। 
মধুর বচনে উ।রে করেন স্তরন || 
পবিত্র স্বরূপ তুমি দেব জগন্ন(থ । 

' প্বন্মাধপ্ম কপ দয়] কর রমান।থ || 
তপ জপ দান ব্রত হুইল সফল । 

সার্থক হুইনু হেরে চরণ কমল | 
এখন অনুজ্ঞা মোরে কর নারায়ণ। 
পিতার নিকটে বা্তী করি গে জ্ঞাপন |! 
এতেকফ বলিয়। পদ্ম। করেন গমন | 

পিতার নিকটে জব করয় জ্ঞাপন || 
রুছছত নরপতি করিয়1 আঅবণ | 
প্ুরেোছিত লয়ে তিনি অশলেন তখন |! 

জভন্কণে শুভদিনে সেই নরপতি | 
দান করেছিল কল্কিবরে পদ্মাবতী | নু 

পুর্ব্ব যত রাঁজগন নারী রূপে ছিল। 
এখন বিভুরে সবে হেরিতে আইল । 
কর যোড়ে তার কাঁছে করয় ত্রন্দন | 
বক্ষ! কর রক্ষা! কর ভকতরগ্ীন || 

আমাদের পুর্ব রূপ করহু প্রদ[ন | 
নিজ গুণে কর কৃপা করুণা নিধন !| 
সকলার প্রতি কক্কি কহেন বচন । 
এই সরোবরে ম্লান করহু এখন | 
পুর্ববকার রূপ সবে করিয়া ধারণ | 
নিজ২ দেশে সবে করছে গমন || 
শুলিয়া কল্ষির বাক্য সকলে তখন | 
জরোনরে ডুব তারা দেখ ততক্ষণ || 

(৪) 



৫০ কল্কিপুরাথ | 

হাঁয় কি বিভুর কৃপা কে করে বর্ণন। 
পুর্ববকার দেহ সবে পাঁইল তখন ॥ 
পুর্ববকাঁর দেহ সবে করিয়। ধারণ 
কল্ষির চরণে সবে করয় স্তবন || 
প্রলয় কাঁলেতে ধরা হইলে মগন। 
মীন রূপে জল হতে কর উদ্ধারণ || 
হিরণ্যাক্ষ মহাবীর নিজ পরাক্রমে | 
তিললোক জয় করেছিল লীলাক্রমে 1! 

বরা1ছের শৃত্তি তুমি করিয়া ধারণ | 
বধে ছিল তারে তুমি দেব শীরায়ণ 11 

সমুদ্র মস্থুল কালে যত দেবগণ । 

মন্দ্রারাঁচল রক্ষা৫থ করয় স্তভবন || 
তাঁহাদের শবে তুষ্ট হয়ে সন।তন 
কু্মরূপ ধরে কর সমুদ্রে মন্থন ॥। 
হিরণ্যকশিপু দৈত্য পিতামহ বরে | 
শুনিলে তাহার নাম ত্রিভূবন ডরে | 
নৃলিংহের রূপ তুমি করিয়1 ধারণ | 
দল্তঘাতে বক্ষ করে ছিলে বিদারণ ॥। 

মহ্থারাঁজ বলি রাজ) ভকত প্রধান । 
বামন রূপেতে তুমি ওহে ভগবান | 
তিন পাদ ভুমি তুমি করিয়] যাঁচন | 
দিয়ীছিলে ইজ্দ্রদেবে এই ভ্রিভুবন || 
পরে তার সহ কর প।তালে গমন! 
দৌবারিক হয়ে ঘর করহু রক্ষণ || 
জামদাগ্ন রপ ধরে ওহে নিরাধার। 

নিক্ষত্রিয়া ধরা বর তিন সাত বার ।) 



দশম অধ্যায় | ৫১ 

রাম রূপ ধরে তুমি ওহে নারায়ণ | 
ভাত সহ বধে ছিলে তুমি দশ।নন || 
কৃষ্ণ রূপ ধরে তুমি ওহে সনাতন । 
কংস আদি অশ্ুরের করেছ দমন 11 
বুদ্ধ রূপ অবতার করিয়া] স্বীক।র | 
নাঁভ্তিকগণেরে শিক্ষা দেও বারহ ॥ 
এখন এ মূর্তি ধরি ওছে সনাতন | 
কলি রূপ কাল সাঁপে করছ দমন || 

তব ভ্রীচরণে বিভু করি নিবেদন | 
ভাঁউ২ ভব যাত্রা ব্রহ্ম নিরঞ্ন | 
ভাঁড়েশ্বর ছয়ে প্রভু কর কত নাঁট | 
ভব হাট মধ্যে ফির করি কত ঠাট || 
স্মত্রধার হয়ে তুমি করছ বিহার । 
এ জগত হয় বিভূ তব অধিক।র || 
ভাঁঙ1 গড়া] রোগ তব আঁমরি২। 

গড়াগড়ি গুনে আমি গড়াঁগভি করি || 
ছাড়াছাড়ি নাই আর ছাড়াছাড়ি নাই। 
মম কাছে আর প্রত ভাঁড়াভাড়ি নাই || 
কত দূপ সঙ সেজে দেখাইছি রঙ । 
এখন দ্বিপদ হয়ে সাজিয়াছি সঙ | 
রড কত করিয়াছি নাহি মিলে পেলা। 

নাহি কর ছেলা আর নাহি কর হেলা |! 

কূপাসিন্ধু কৃপা কর জ্ঞান দিয়) মনে । 
পরমায়ু বু মোর যায় ক্ষণেহ। 



৫২ রুল্কিপুরাণ | 

বদন বিস্তার করি আনিতেছে কাল । 

মরণের ভয়ে কু নাছি ছাডি হাল 11 
এ ভব সাগরে নাথ তুমি কণণধার। 
কৃপা কণ1 বিতরিয়ে করছ উদ্ধার || 
এ পর্যন্ত আত্মবোধ মোর হয় নাই। 
অহঙ্কারে পুর্ণ মন কি হলো বালাই || 
দেহ রূপ কারাগারে করিতেছি বাস। 
কিছুতেই নাহি মোর মিটিতেছে অ।শ 1) 
নিদ্র।কুল, তায় মুখ ঢাকা মশারিতে। 
কাষেই স্বপন দেখে ভুলিয়াছছি চিতে 1 
মোঁছেতে মজিয়! মন করে আমি রব। 
ঘ্ুচাও এ রব মোর ওহে ভবধব || 

আধি ব্যাধি বিমোঁচন ভকতরঞ্ন | 
দেহ অভিমান রোগ কর নিবারণ || 
অ'মিং আর যেন মুখে নাহি বলি | 
তব মতে ভ্ঞানপথে পদ! যেন বলি! 

মেোছ নূপ চাস ক্ষেত্রে নাহি করি চাঁস। 
দ্বেষ হীন দেশে যেন সুখে করি বাস! 
রোগ শোক নাহি তখা নিত্য সুখময় । 
হুঃখের বাঁতাল তথা কভু নাহি বয।। 
ছে।ট বড ভেদাভেদ কড়ু নাহি হয় । 
একাকার নহে কিন্ত একাকার হয় ।। 
এক হয়ে একাকাঁরে করিব বিহার 
আমিং রব তথা নাহি রবে আর 1 



একাদশ অধ্যায়। 

চারি বর্ণ ধর্ম কথা ওছে নিরগ্রীন 
তোমার কাছেতে নথ করিব অবণ | 

ব্রহ্ষচারি বানএ্স্ত যতি গুহছাআএম। 
চতুর্ধবর্গ বিভাগের এ কয় নিয়ম 11 
সর্বাপেক্ষা গৃহ ধর্ম সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হয়। 
সর্বব ধর্মশ।|জ্কে দেখ এই রূপ কয় 1 
বাঁধু বিনে নাহি হয় জীবন ধারণ 
পণলন ন! হয় গুহী বিন! কোন জন।| 

ভক্তি মনে দিয়। থকে অম জল স্থল | 

অন্/।শ্রমী রক্ষা করে গৃহস্থ সকল | 
অতএব অন্ঞাশ্রমী হইতে প্রধান! 
গুছন্ছকে বলা যাঁয় শাজ্তীয় এমাণ || 
কিন্ত গহ|অম হয় দ্বিবিধ একার ! 
সাধক ও উদাঁপীন কি কহিব অখন্র 11 
যে গৃহস্থ কুটম্ঘয পৌষণে রত থাকে । 
সাধক বলিয়া! বি সদাই যে তাঁকে 1! 
অর যেই খণত্রয় করে পরিশোধ | 
গুহ ভা) ধন শ্রুতি নাহি মে বোধ ।' 
একা ক্কুঞ্টীকেন সদ1 করিয়া ভ্রমণ | 
উদ!ঠসীর্দ নান তাঁর কহে সর্ব জল 1 
ক্ষম) দম দাঁন সত্য তীর্থ পধ্যটন। 
অলোভ শ্রদ্ধা দেব ও ব্রক্মার অচ্চন || 
সন্তোষ আস্ভিক্য অন্ুস্তয়। সরলতা | 
অহিংস! প্রিয়বাদিত্ব ত্যাগ নিজ্পঠপ 
নিরজ্তুর করিবেক অতিথির জেবা । 
শাজ্স জ্ঞান পিভৃ শ্রাদ্ধ ভাবে এক যেলঃ। 
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অগ্নি পুজ1 অপৈশুন্য যজ্ঞ আদি কর্ম । 
গৃহ আশ্রমের হয় এই কর ঘন্ম ॥ 
কিন্ত কম্ম হয় দেখ দ্বিবিধ একার । 
নিরস্তি প্ররত্তি হয় সবে জান সার।। 

জ্ঞান হতে যেই কণ্ম হয়েছে উদ্ভব | 
নিরভি তাহার নামবলে যে মানব ।। 
আমারং সেই না! করে চিন্তন। 

যত্র জীব তজ শিব ভাবে অনুক্ষণ || 

কোঁন কালে সেই ব্যক্তি নহি পায় শোক । 
চরমেতে ব্রহ্ম পদ অদ! করে ভোগ ।। 
অপর কর্মের ন।ম প্রতি আছয়। 
এই কম্ম যদিস্যাত নরে আচরয় ॥ 
চরমেতে মুক্তি পদ ন! পায় কখন। 
গতায়।ত পুনঃ করে সেই জন ।। 

অতএব শুন কবে আমার বচন। 

প্রবত্তিকে একারণে করহ বজ্জন।। 

গৃহস্থ গৃহিনী বেনা নহয় শোভন । 
ধন্ম কর্ম অধঃপাতে করয় গমন || 
বিবাহ করিবে গৃহী এ রূপ ভামিনী ।। 
রূপেতে ছইবে সেই কমের কামিণী। 
কুরঙ্গ নয়নী হবে সুভাষ ভাবিণী । 
(িলফুল জিনি নাশ! গজেজ্র খামিনী || 
তার মুখশশি হেরে শশি হবে মলি । 
লসাঞ্ী সতী গুণবতী। হবে সে রূপলী ॥ 
পতিব্রত! রমণীর হয় এ লক্ষণ । 

স্বর্ণ সমাল ছবে দেছের বরণ 1 



একাদশ অধ্যায় । ৫৫ 

রক্তবর্ণ হস্ত পদ হইবে তাছার। 
বিবাহ করিবে গৃহী কি কহিব জার | 
বয়োজ্যেক্ঠ। রমণী কে বিভা ন! করিবে । 

বিবাহ করিলে মাভ্ গমন অর্শিবে ॥ 
রষলী নারীকে কতু না করিবে বিভ]1। 
করিলে রষলী পতি আর কব কিবা 1। 
তাহার সহিত নাই করিতৈ ভোজন। 

তাঁর সঙ্গে কতু লা! কাঁরিবে সন্ত1ষণ | 
এক রাত্রি যেবা করে বষলী জেবন। 
ত্রয়াব্দ ভিক্ষান্স অপে শুদ্ধ সেই জন |! 

ঘ্বদশব্দ ছলে কন্ঠা দন নাহি জরে। 
পুজ্পবতী যদি কন্যা হয় পিতৃ ঘরে ॥ 
মাসে২ তাহু।র যতেক পিতৃগণ। 
খতুর শোণিত পন করে সর্ববজন | 
দুষ্টীরজ। কন্ঠাকে হেরিলে পিতা মাতা] । 
নরকে গমন উপরোক্ত আর ভ্রাঁতি! । 
স্বামী গৃছে মধ্যমার শুন বিবরণ। 
রবিতে বিধবা সোষে পতিব্রতা হন।' 
মচ্গলেতে বেশু। বুধে সৌভাগ্য দায়িনী | 
রহছুস্পতিবারে লক্ষবীযুত] দে ভাঁমিনী ॥ 

বছ পুত্র চিরজীবি রয় শুক্রবারে | 
পুত্র কভু নাহি হয় ছলে শনিবারে |! 
এথম দিবসে রামা নিশাদিনী ছয় | 

স্পর্শন করিলে তারে আয়ু হয় ক্ষয়। 
দ্বিতীয়েতে সেই ধনী বড়ই পাপিনী। 
পুরুষে কদ।চ স্পর্শ না করে ভামিনী |! 
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ভূতীয়তে যদিস্যাঁৎ তীৰ সঙ্গ হয়| 
স্ত্রী নষ্টাঁতে! অবশ্যই তেই দিলে ছয় 1! 
চতুর্থে প্রমদ1 সদ] হয় তপন্থিনী। 
সান করে শুদ্ধ হয় জেই নিতশ্হিনী || 

চতুর্থ দিবষে খতু রক্ষার বিচার । 
আ'নন্দেতে ভার সহ করিবে বিহার 1॥ 

গৃহস্থ অশুমী ব্যক্তি স্ত্রীর খতুকাঁলে | 
খতু রক্ষা পর্ধব দিন ভিন্ন যদি পাঁলে |! 
চতুর্দশী অমাবস্যা পুরা অফ্টমী 1) 
রবিবার এক!দশী সৎক্রণন্তি সশুমী || 
গর্ব লামে এই কয় দিন খ্যাত হয় | 
জী গমন পাঠ তৈল মাখা কু নয় || 

কোন কালে নাহি করে পরস্ত্রী গমন । 

ব্রহ্গচর্ধয ফল ভোগ করে সেই জন।। 

গর্ভবতী হুলে নার এই আচঠিবে 
পরিক্ষার বস্ত্রাব্ত! অবশ্য হইবে 41 
অলঙ্কার যুক্তা ছেয়ে সদাই থাকিবে ) 
মধুর কোমল শ্রিদ্ধ দ্রব্যাদি খাইবে।। 
কভু ন! করিবে সেই ক্ষপ1 জাগরণ | 

কু ন1 করিবে সেই ভ্রমণ লঙ্ঘন ॥ 
রতি ক্রিয়। অবশ্যই সে ধনী ত্যজিবে । 
বাষু সেবা যানেতে গমন না করিবে || 
গর্ভিনীর যেই অজ পীড়াঘুক্ত হুয়। 
বালকের সেই অঙ্গ লীন্ডিত নিশ্চয় 1 
শয়ন করিবে সদ কোমল শয্যায় । 

আরোহণ ন! করিবে জতুরচ্চ খক্রায় 11 



একাদশ অধ্যাঁয়। ৫৭ 
শুন্য গৃহ শ্াাশানের প্রসঙ্গ অবণ। 

ক্রোপ চিত্ত আদি করি করিবে বর্জন ॥ 
পাঁচ বছরের শিশু হইবে যখন। 

' বিদ্যালয়ে তাঁর পিভাপাঠাবে তখন | 
বিদ্যা ৰলে মানি হয় বিদ্য) বলে জ্ঞানি | 
বিদ্বানু যে জন তাঁরে ধন্য বলে মানি | 
বিদ্যা হীল মানবেরে কে করে গণন। 
বিদ্যা হীন ছলে সবে করয় তাড়ন || 

বিদ্যা হীন জন কভু সুখ নাহি পাঁয়। 
বিদ্যা হীন যেই ভার জীবন রথাঁয় || 
বিদ্বান হইলে ধন অর্জন করিবে । 
তাঁর পর কামনায় প্রবিষ্ট ছইবে ॥ 
এই রূপ পুত্ররত্ব হয়েছে যাহার । 

শত নমক্ফার চরণে তাহার ॥ 

অতঃপর নীতি কিছু করিব বর্ণন | 

মন দিয় সকলেতে করহ অবণ || 

সন্ধ্যাতে গৃহস্থ পথে না! করে গমন ! 

আহার মৈথুন নিদ্রী আর অধ্যয়ন || 
ডোঁজনেতে ব্যাধি নো নির্জাতে নিধন) 
গমলেতে ভয় পাঠে নাঁশয় জীবন || 
মৈথুনে বৈকৃত গর্ভ এই হয় সাঁর। 
সন্ধ্যাতে নিষিদ্ধ এই কি কহিব আর || 
গৃহ্থিদের পরধনে সপৃহ্থ] নাছি হয়। 
পর নিন্দ। বাদ যেন মুখেতে না কয় ।! 
বিপন্গের প্রতি ছয় সয় হাদয়। 
বলের গৌরব যেন মনে নাঁছি রয় |! 



৫৮ কল্কিপুরাণ | 

দেশের কফুশলে যেন সদা থাকে মতি | 

পণ অন্তে করিবে না পাপ পষে গতি || 
প্রবল ন! হয় যেন ধনের পিপাসা। 

পর।জয় মাঁগে যেন আসি সদা অ।শ: | 

ইজ্িয়ের বশীভূত নাহি হয় মন। 
গুৰকজনে ভক্তি যেন থাকে অন্ুক্ষণ || 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ছুরাচার। 
বলে যেন নাহি লুটে হৃদয় ভান্ডার ॥ 
কলঙ্কের ছাই যেন অঙ্গেতে না মাখে। 

কুজনের পরামর্শ মনে নাহি রাখে ।। 
গুহিদের সুখ কিব। বলিছাঁরি যাই | 
এর সমতুল্য সুখ খুজিয়া নাপাই || 

অন্যাশীম আছে সদ গৃহী লোকে ঘেরে 
পুক্নাম নরকে তরে পুত্র মুখ ছেরে || 
হবির আশয় দেখ ষত দেবগণ | 

মন্তেতে আসিয়। সদ) করয় ভ্রমণ || 
যদি বল গৃহী লোকে ছয় ধন হীন । 
উচিত তাঁছার বাস যথায় বিপিন | 
কিন্ত এ সকল কথা নহে স্সঙ্গত | 

দুঃখ সুখ সংসারের ঘটন! তাবর্ত 11 

চ।রি বর্ণ ধশ্ম কথ করেন বর্ণন। 
শুনৈয়! সবার হলে সন্তভোষিত মন || 
পরে এক বাক্য ছয়ে করয় জ্ঞাপন । 

কোন কন্মে নারী হয় করিব শ্রবণ || 
কোন কর্দ্দে নর হয় করুন বর্ণন | 
দ্ধ বস্থ? বাঁল্যাবস্থা করি নিরীক্ষণ !| 



একাদশ অধায়। ৫৯ 

যৌবন অবস্থা ছুংখ সুখেতে গঠন | 
কেবা করে কি স্বরূপ কৰকন বর্ণন || 
তোমার মুখেতে শুনে ওহে গুণধাম। 
আমাদের হবে তাছে পুরণ মনক্ষাম || 
শুনিয়» তাঁদের ব।ক্য কমললোচন | 
অনন্ত মুনিকে তিনি করেন ন্মরণ || 
আছ ক্কিআঁশ্চর্ধা হেরি বিমোহিত মন | 
স্মরণ মাত্রেতে মুনি,দেন দশরন || 
স্থষ্টি স্থিতি লয়কর্তী হয় যেই জন। 
উহার বিচিত্র কিছু করি না দর্শন || 
অনন্ত মুনিকে তনে কছেন তখন | 
রাজাদের মনোগত করহ বর্ণন|। 
ভগবানে প্রণথমিয় সেই মুনিবর | 
শুদ্ধমনে কহে ঘত ভূপতি গোচর || 
পুরিকা নামেতে কোন আছিল নগর | 
বিদ্রম নাঁমেতে ছিল কোন ধর্মবর || 
সোম! নাক্সী পতিব্রতা পৃত্ী হয় তার। 
মাতা পিত1 উভয়েতে হয় যে আমার || 
ক্লীব ও কুৎমিত মোরে করি দরশন | 
দুই জনে পরিত্যাগ করেন তখন || 

ভক্তিভ1বে মহাঁদেবে তীর ছুই জন। 
দিব! নিশি করিতেছে স্তবন পুজন || 
ভক্তাধীন ভগবাঁন জানে সর্বজন । 
ভক্তির হইয়! বশ দেন দরশন || 1 

ছেরিয়া অভীষ্ট দেবে ভীঁহারা তখন | 
দয়াময় দয়! কর কুপা। বিতরণ | 



৬০ কল্কিপুরাণ | 

ছেরিয়া তাঁদের ভাব সেই আন্তর্যামী। 
পুরুষ হইবে পুত্র যাও শ্বীত্রগামী || 
এতেক বলিয়! দেব হন অদর্শন্। 
উভয়ে তাহারা গৃহে করে আগমন ॥ 
ছেরেন আমারে তবে ভীরা ছুইজন | 
পুরুষ ছয়েছি আমি কে করে লঙ্ঘন ।। 

হেরিয়া আমার ভাব ভহার1 তখন | 
সন্তোধ সাগরে ভাদে ভীাহাদের মন! 

দ্বাদশ বয়েস মের হুইল বখন। 
মলিনীর দহ বিভা দিলেন তখন ।! 
স্রূপা কামিনী সহ আমি যে তখল। 
গৃহস্থ ধর্ট্ের সদা করি আচরণ ॥ 
কালক্রমে তাহাদের হলো লোকান্তর। 

উদ্ধদেহিক যে কন্ম করি তার পর ॥। 
কিন্ত শোকে সদ! দেখ অন্তর অমার। 
না মনে শান্তনা! নদ করে হাহাকার ॥ 

কোঁন মতে কিছুতেই নাহি হুয় সুখ | 
দিবানিশি ঘেরে আছে মোরে যত দুঃখ || 
ভাগা বলে আমার যে ফিরে গেল মন। 
ভক্তিভাবে বিষুপুজা করি অনুন্ষণ || 
এক দিল বাত্রিকালে লিদ্রাতে কাতর । 
হেরিম্ত স্বপন এক অতি মনোহর || 

যেন কোন জন জানি কহেন বচন। 

কি কারণে ওরে বাছ। কান্দ সর্বক্ষণ | 
কিসের কারণ তব আখি ছল ছল। 
কিসের কারণে তব দেহে নাছি বল।| 



একাদশ অধ্যায় | 

জন লা] ভৌতিক সব ভবের বাঁপার । 
সায়ার এ কাঁধ্য এই কেনে রাখ লার || 
নায়ামোছে বদ্ধ ছয়ে জীব সর্বক্ষণ । 
'অবুমার সর্ধস্ম ভারা কছে অনুক্ষণ || 
বস্ততঃ কাহার কিছু নছে অধিকার | 
তবে কেন কহে সবে আমার আমার | 

এখন এ শোক তুমি কর নিবারণ । 
মৃত্যু হীন সুয়ে কর জীবন ধারণ 11 
পর দিন জ্ত্রী পুকষে আমরা তখন | 
গছত্যাগী হয়ে করি ক্ষেত্রেতে গমন |! 
ভমন্দিরের দক্ষিণে করি মোরা বাস । 

হরি আরাধন। মনে করি এই আশ | 
একদ] আমার মনে হইল উদয় । 
বিশ্ব বিমোঁহিনী মায়! হেরিব নিশ্চয় || 
এতেক মনন যবে ছইল আমার । 
খ্যানে রত ছয়ে বিভু ভাবি বার২।। 
এ দূপে দ্বাদশ বর্ধ অতীত হইল | 
ঘাদশ পাঁরণ দিন একদা আইল ॥| 
সেই দিন লাঁন করিবাঁরে সমুদ্রেভে | 

বিভুরে ন্মরিয়। আমি চলিনু ত্বরিভে |1 
যখন সমুদ্র জলে হুইন্ু মগন। 
জলের কলোলে বুঝি হই অচেভম 1 
প্রবল ঝটিকা ছলে। সময়ে 'ঘটন | 
প্রবল তরঙ্গে ভেসে করিস গমন || 
সমুদ্র দক্ষিণ পারে আমারে তখন 1 
রাখিয়! আইল দেখ বলেতে তখন ॥ | 

£[ ৬ ] 

৬১ 



৬২ কল্কিপুরাঁণ । 

রদ্ধশন্্স। নামে দেখ জনেক ব্রাহ্মণ 

সেই স্থানে বসি.করে সন্ধার বন্দন /£ 
হেরিয়া আমার. ভাব €জেই মহাশয় । 
দয়! করে লয়ে শেল আপন আলয় || 
তার গৃছে থেকে হই ল।লন পালন । 
ক্রমেভে হুইন্ু আমি তার্ পরিজন || 
তাঁহার কন্যার.লাঁম হয় জকমতী। . 
ন্ূপে গুণে ছিল সেই অতুলন] অতি | 
কালক্রমে তার সহ বিবাহ হুইল ॥।1 
কালক্রমে মালিনীরে মন যে ভুলিল ॥ 
ক্রুমেভে আমার.হলো! প্ণচটী নন্দন । 
অতি যত্তবে করি আমি লালল পালন || 
বখন বিবাহ তে!গ্য জ্যেষ্ঠাটি হইল | 
বিবাহের ভরে মন্ চেক্টিত ছইল || 
সেই দেশ মধ্যে আমি ধনি অতিশয় ৃ 

থল ধান্যে পুর্ণ গুহ কে করে নির্ণয় | 
েরভ্তর কত লেক করে উপবৃস্ন।। 

নিরন্তর কত,লোক করে আলাগনা.|। 
এমন্নি অর্থের কাঁধ্য কেকরে বর্ণন। 
হুকুম করিলে খাঁটে কত শতজন || 
সেই স্থানে ছিল.ছিজ নামে ধর্ম্দসাঁর / 
অপন ছুছিত! দ্রিতে করিল স্বীকার | 
পর দিন বিবাহের হলে। নির্ধারিত 
নিরভ্তর মূম গৃহে হয় নৃত্য গীত |! 
ধন দান. করিলাম. কত ভুংখি জলে 
এক মুখে নাহি হয় সকল বর্ণনে ॥ 
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যেই দিন বিবাঁছের ছিল নিগ্ধারিত | 
ম্লান করিবারে খাই জঅমুদ্রে' ত্বীরিত || 
স।ন ও তর্পণ আঁঙ্ি কি তার পর | 
শীত্র করি উঠিলাম তীরের উপর | 
হেরিনু পুক্ষযোত্তমে' এসেছি তখন | 
দ্বাদশীর পারণার্থ সকলে মগন ॥ 
জগন্নাথ পুজার হতেছে আয়োজন । 
উশ্ানা হলেম আমি করিয়া দর্শন || 
ক্ষেত্রস্থ সুহৃদগণ ছিল যে তথায় । 
সেইরূপ রূপ গুখে ভূঘিত সবার 1 
বিশ্ময়াবিষ দেখিয়] সকলে তখনি ( 
হে অনন্ত তুমিতো বৈষ্বব চুড়াষনি |! 
কেন অকল্মাভ তিত্ব হইল চঞ্চল 1 
জলে স্ছলে ভ্রম কিছু হেরিয়াছ বল |! 
কিসের কারশে তুমি হতেছ ব্যাকুল 1 
শীঘ্র করি বলে দেশ তুমি তাঁর মূল || 
শুনিয়! তদের কথা বলি ফে তখন । 

জলে কিছ্বা স্থলে কিছু করি নী দর্শন || 
কোন খানে কিছু আমি করি না শবণ | 
বিশ্ব বিমোৌহছিমী মায়।করি যে দর্শন || 
এমনি মায়ার মোঁছে মজিয়াছে চিত। 
ব্যাকুলি ছয়েছি, আমি হয়েছি বিস্মিত | 
এ জগতে কোন লোক কারি লা দর্শন |. 
আছে শক্তি মায়! কার্ধা কুবিতে কখন 11 

কোথায় রয়েছে এবৈ সেই পরিবার . 
কোথায় রয়েছে পুত্র আর ধন্বগার 11 



৬৪ কন্কিপুরাণ । 
আহ! মরি কিবা হেরি মায়ার স্বভাব । 
অতুল ক্ষমত। হয় স্বপ্মবত লাভ || 
এমন সময়ে হেরে মালিনী তখন । 
কাছেতে আসিয়া! বলে মধুর বচন | 
কিসের কারণে ন।থ ব্যাকুল এখন । 

কিসের কারণে নাথ করিছ রোদন || 
ক্ষিপ্ত য় কি কারণে হয়েছ এখন | 
পুর্ধবেতে এমন ভাঁব করি না দর্শন || 
বলিতেং এক হুংস যে তখন । 

প্রবোধ দিবার তরে করে আগমন |। 

নহ্থাসস্ধ হু২জসখরে করি নিরীক্ষণ । 
পদ্য অর্ধ সকলেতে দিলেন তখন || 

পরে এক বাক্য সবে হুইয়। ভখন। 
দৈিজ্ঞানয় কিনে এব ব্যাকুলিভ মূন্ || 

- দ্বাদশ অধ্যায়। 
২সবর সব কথা করিয়া শ্রবণ 1 

আমারে উদ্দেশ করি বলেন তখন || 
হে অনন্ত জকমতী কোথায় এখন । 
মহা বল পরও পুত্র কোথায় এখল ।$ 

এচর ধন সম্পর্তি কোথায় এখন | 

পুত্রের বিবাছে দিনে কোথায় এখন || 
সমুদ্র উত্তর তীর এই স্থান হুয়। 
কিসের কারণে হেভ1 বল মহাশয় |! 
স্তুতি বয়েস তব ছিল যে তখন । 

ভ্রিংশদ বয়েশ হেরি কিলের কারণ 1! 



ছাদশ অধ্যায় । ৬৫ 
এই যে স্ত্রীরত্ব অ।মি করি দরশন। 
কোথা হতে আনিয়।ছে বলহ এখন || 

কোন স্থান হতে আমি করি আগমন | 
কে আনিল মোরে দেখি বলহু এখন | 
আমি কি ভিক্ষুক হংস কিম্বা কোঁন জল । 
তুমি কি অনন্ত সেই কিম্বা কোন জন || 
ব্রাহ্মণ তিক্ষুকে হেরি অদ্ভূত নিলন। 
এই-মাঁজ বোধ হয় মায়।র কারণ || 

আমাতে তোম।তে ভাই হয়েছে মিলন। 
মনোব্যাথা দুর তুমি করহু এখন || 
প্রলয় কালে পরম ধনের উদর । 
মহ্ছদায়।অবস্থিতি করে নিরম্তর | 
জগত সংসার লয় হইবে যখন। 

পুকষ প্রকৃতি ভিনি করেন স্থজন || 
উভয়ের সংযোগেতে যত জীবগণ | 

ধর] ধাম পুর্ণ তারা করে অনুক্ষণ || 
এমনি মায়ার গুণে বধ জগজ্জন | 
আছে ভ্রান্ত নহে শান্ত কিছুতে কখন । 
অনার তত্বেতে মজে যত জীবগণ । 
আমারং তারা বলে অন্ধক্ষণ || 
কে আমার আমি কার অমি কোন জন। 

কখন করে না তারা মনেতে ভাবন || 

মনে ভাবে এ জগত মম অধিকার । 
মনে ভাবে এই সব মম পরিবার || 
ভামার কলত্র পুত্র আমারি এ ধন। 



৬৬ কল্কিপুরাণ । 

যখন এ দেছ ভাঁর হইবে পতন । 
পঞ্চে পঞ্চ ভতক্ষণ মিশিবে তখন 1 

গোজাতি লাসিকা বদ্ধ হয়েছে যেমন । 

বিহজ পিঞ্জর রুদ্ধ রয়েছে যেমন || 
সেই রূপ আমাদের যভ জীবগণে | 
মহামায়া! বদ্ধ করে রাখে সর্বক্ষণে | 
জ্ঞান যোগে মায়) যেই করে পরশনল । 

আখ ছুঃখে কদাচিত্ত না হয় মগন || 
অনন্ত মুনির বাক্য করিয়! আবণ । 
বিল্ময় ছলেন দেখ যত নৃপগণ | 
পুনরায় সমাদরে জিজ্ঞাসা করয় । 

কি তপজ্যা করিলে যে মোহ শাস্তি হয় ।। 
ইজ্জিয় সংযম ছয় কি রূপ প্রকারে । 
অনুগ্রহ করি মুনি বলুন সবারে |। 
পরম ছংসের বাক্য করিয়। বণ । 
বৈরাগ্য উদক্ব ছলে! সংসারে তখন | 
ভতপস্যার্থ বনে আমি কক্রিষ্চ গমন । 
নান] বিধ তপ করি সেম্ছাঠনে অর্চল | 
কিন্ড কি মায়ার কাব্য কে করে বর্ণন। 

তপস্যা'তে বিস্থ বভ ছয় দরশন || 
স্ত্রী পুত্রাদছি করি আর যত পরিজন । 
সদত মনেতে মম হুর উদ্ভাবন || 
এক দিন মনোমধ্যে হুইজ্ন উদয় | 
ইজ্দিয় দমন অগ্ঞে বিবেচন! হয় | 
উদ্যত হলেম অমি ইজ্জির় দমলে। 
অ.ধিষ্টাভ দেবতারা বলেন সেক্ষণে | 



ছাদ অধ্যায়! শু 

হে অনন্ত অখ্ডরে কর মনকে দমন | 
আমাদের মত হয় ককন আঅবণ || 

মনের অধীন মোর] ছই সমুদয় | 
মনৌমত কার্য ফোর] করি যে নিশ্চয় || 
যতক্ষণ আছি £মার। ততক্ষণ তুমি । 
মোরা গেলে রবে দেখ পড়ে তুমি ভূমি || 
তখন তোমার আর লা রবে চেতন। 

তখন অনন্ত তুমি নদ! কবে বচন | 
বুঝিলাম আছে শক্তি করিতে দমন। 
মনকে করিবে তুমি কিসেতে শসন ।। 
তপ জপ কর ভুমি কিসের কারণ। 

যদি তব নাছি হয় বশীভৃভ মন] 
বিষুভক্কি অন্টঞে তুমি করছ আশ্রয়। 
মন বশীভূত তধ হইবে নিজ্চয় 11 
অ[ধিব্যাধি বিল্াশিনী দেক্ষ প্রদ্গায়িলী | 
পাপ বিনাশিলী ভক্তি কর্ণের ছেদিনী || 
পাইবে নির্বাণ পদ ভুমি মহাশয় । 
করছ যেমন কম্ম তব ইচ্ছা হয়| 
কম্কি দরশনে ভুমি করছ গমন। 
সাক্ষাত মূরতি তিনি দেব নারায়ণ ।। 
যখন তাহারে তুমি ফরিবে দর্শন । 
ভূশ্তি বোঁধ হবে তব কি কব এখন || 
এতেক অনন্ত মুনি কছিয়। তখন । 
কক্কি প্রণমিয়] করে প্বস্থালে গমন | 

কক্ষি পদ্মা মরশনে যত রাজখণ | 
নির্বাণ পাইল সবে করছ শ্রবণ || 



৬৮ কল্কিপুরাণ | 

অনন্তের উপাখ্যান যে করে শ্রবণ | 
আভ্ভানান্ধকার ছর হয় যে তখন | 

যেই জন শুদ্ধ মনে করয় পঠন। 
মুক্তি লাভ হয় তাঁর কে করে বারণ 11 
বাসনা নিবি হয় ধশ্মে মতি হয় | 
ইজ্িয় সংযম হয়” হয় জ্ঞানো দয় || 

অ্রয়োদশ অধ্যায় । 

নির্ব(ণ পাইল দেখি যত রাঁজাগণ |! 
শাম্তলে যাইতে ভার হলে দেখ ম্ন। 

দেবর।জ কল্কি ইচ্ছবুবায়! তখন । 
বিশ্বকম্মা বলি ভাঁক দেন ততক্ষণ || 
শুনিয়। ইজ্দের বাক্য বিশ্ব যে তখন । 
শীঘ্রগতি তাঁর অগ্রে দেন দরশন || 
হে কন্মণ শীঘু কর শশ্তলে গমন । 
বাটীর নিশ্নাণ কর প্রভুর কারণ 11 
শিপ্প কাধ্য ঘত জন কর তৃমি তাই । 
হয় নাই হুবে নাই বলিলাম ভাই | 

লসিংহলে আছেন তিনি শুন এখন । 

তাছারে বলিয়। তুমি আসিবে তথন |! 
দেবরাজ ৰাকা সেই করিয়া অবণ । 

আশজ্ঞামত করে দেই কম্ম সমাপন 11 
কল্ষি বলিলেন শুন ওহে শুকবর | 
আমার অঞ্মেতে তুমি যাও হে সত্বর | 
পিতৃ মাতৃ পদে মম জানাবে এণাঁম। 
ভাদের আশাষে মম পুরে মলক্কাম 1) 



ব্রয়োদশ অধ্যায়। ৬৯ 

যেই বাঁটী ইন্দ্রদেব করেন প্রদান।  * 
তাহাদের যেতে তুমি বলে! গুণবান || 
আমিও রাজার কাছে লইয়ে বিদায় । 
পদ্ম! সহ শীঘ্ আমি যাইব তথায় ॥। 
শুনিক়1 এভুর বাক্য শুক যে তখন। 
শম্তলেতে শীঘু সেই করে আগমন || 
এদিগে রাজার কাছে কম্ষি ষে ভখন । 

স্বদেশে যাইতে ইচ্চা হয়েছে এখন |! 
তারি জন্য তব কাছে করি নিবেদন । 
তোমার কছেতে করি বিদায় হণ ॥। 

শুনিয়! কল্ষির বাক্য সিংহল ভূপতি | 
দশ হাজার মাতিঙ্গ দেন মহামতি || 
উত্তম লক্ষ ঘোটক দ্বিসহুত্র রথ | 
বহু মূল্য বজ্র আর দাসী ছুই শত || 
এ সব যৌতুক দিয়া করেন বিদার । 
রাণীর সহিত রাজ! কান্দে উভরায় | 
ক্রমেতে পদ্মার সহ কল্ষি যে তখন । 
শল্তল ছেশেতে ভার! দেন দরশন || 

হেরিলেন দেশ বাসী সবে আনন্দিত । 
দিব] নিশি হইতেছে সুধু নৃত্য গীত | 
এ সব হেরিয়। হোল সন্তোষিত মন । 
পুর মধ্যে প্রবেশ যে করেন তখন | 
প্দ্া সহ পিতু নাত চরণ বন্দন | 

ভক্তিতে করেন ভার! চরণ পুজন |! 
আশীষ করেন ছেরে বধূর বদল । 
হেরিয়! তাদের হছে খল আনন্দিত মন! 



০ কন্কিপুরাণ | 
পুরবাসীগণ হলে! আনন্দে মগন। 
কেছ ব! আনন্দে লাজ করেন বর্ধণ 1 

কেহ বা পুষ্প স্তবক ফেলেন তখন। 

কেস পুজ্পমাঁল] করে আনন্দে বর্ষণ | 

এই ব্ধপে সেই দিন হয়ে যাঁয় গভ। 
সংস।র স্ুখেভে তিনি হয়ে রন রত ॥ 

ক্রমেতে কবির হলো ছুইটি সন্তান | 
ব্বহ্ুদ্বাচছ রছদ্্কীন্ডি হয় অভিধান |) 
গ্রাজ্জঞের যজ্ঞ ও বিজ্ঞ এ ছুই নন্দন || 

আমন্তেফেরবেগবন্ত আর শাসন || 

কল্ষির হুইল পুত্র জয় ও বিজয় । 
সবে দেখ রূপবান গুণবান হয় 11 

বিষ,যশ। পুত্র পৌঁত্রে হুইয়! বোষ্টিত | 
অশ্বমেধ যজ্ঞ তরে হলেন চে্টিত || 
একদ কল্কিরে তিনি করেন জ্ঞাপন 1 

ওরে বাঁপ যজ্ঞ তরে ইচ্ছ? অনুক্কণ ॥ 
দিখ্বিজয় হেতু যাত্রা কর বাপধন | 
শীঘ্গতি, কর তুমি অর্থ সংগ্রহণ || 

শুনিয়] পিতার দুল সেই গণবান। 
সৈনা লয়ে দিখ্বিজয়ে করেন প্রয়ান | 
কীকট পুঁরেতে অঝ্রে করেন গমন 
বুদ্ধের আলয় সেই অতি সুঁশোভিন ॥ 
তথাকার প্রজা সব.করে পাঁপাচার . £ 

দেহ অতিরিক্ত আত্মা না করে স্বীকার । 
ছি মানে ধশ্্ম কপ জাতি তথা নই 

ধন জ্রীর কুলের গৌরব তথা নাই? * 



অরয়োদশ অধ্যায় 1. ৭১ 
পরলোক নাহি মালে পিতৃ ধর্ম হীন। 
ইচ্ছ1 মত পন করে যত অর্ধ[ছীন 11 
কক্কি আগমন কথ! করিয়। অব্ণ। 
ক্রেধেতে বুদ্ধের হলো লোহিত, লেচন ॥ 
হুই জৃক্ষৌহ্ছিনী, সেনা লইয়1 তখন। 
যুদ্ধেতে করেন তিনি নিজে আগমন || 
ক্ষণ মধ্যে যুদ্ধস্থান হলে] স্ুশে।ভন। 
চারিদিকে অশ্ম রথ আর সেনাগণ || 
ধজ1 পতাকাদি €দখ অস্ত্র শক আর। 
স্ভভয় দলের শোভ! অতি চমতকার ॥। 
জষ্ভর দলের যোদ্ধা বলে.বলবান । 

উভয় দলের যোগ্ যুদ্ধে গুণবানু | 
ভভয় দূলের যোগ্ধ/ কৌশলে গঙ্িত | 
উভয় দলের যোদ্ধা শান্ত্রেতি মণ্ডিত |) 

চতুর্দশ অধ্যায় ২. 

কেশব্রী-যেমূল করে করী আক্রদণ 4 
বিপক্ষ দলেতে কল্ষি করেন তেমন 4 
কক্ষির হুস্তের বণ হয় অগ্নি ন্যায় ।, 

বিপক্ষের মেনা.সব ভয়েতে পলায় ॥ 
হেরিয়া এমন. ভব জিন যে তখন. . 
কজ্কিরে করেন তিনি শীভ্র আক্রমণ | 
সহারথী জিন. শ্ঁল করেন বর্ষণ / 
তাস্থাতে কক্ষির শীন্র ছরিল চেতন | 
অশ্ব হতে শীত্র তিনি হলেন পতল « 
জিন আনি করে দেখি কল্কিরে ধারণ 4 



৭হ  কল্কিপুরাণ | 

ইচ্ছা হলো! তাঁর মনে আণছাড়িয়। মারে | 
বিশ্বস্তর মুর্তি সেই তুলিতে না পারে 11 
বিশ।খযুপ ভূপতি করিয়! ঈক্ষণ | 
দিনের উপরে করে গদার পতন ॥| 
গদাঁঘাত খেয়ে জিন যায় ততক্ষণ! 
আপনার রথে সেই করে আরোছণ ||. 

কিছুক্ষণ পরে হলে] কল্কির চেতন ! 
রক্তবর্ণ অখি ভার লোহিত বদন ॥ 
ওরে জিন মম বাক্য করছ অবণ। 

রণে ভঙ্গ দিয়া নাহি কর পলায়ন || 
এখনি তোমার আমি অংহারিব প্রাণ । 

যত বলিলাম কভু নাহি ছবে আন || 
আমি দৈব শুভাশুভ ফল দাতা হই । 
অমি ধশ্ম আমি কন্ম ভোঁরে আমি কই |! 
এই বেলা বন্ধুগণে করহু সমরণ। 
মরিলে কাহার সঙ্গে ন। হবে দর্শন | 
উচ্চ হাস্য করি জিন কছেন বচন । 
আমর। এত্যক্ষ বাদী ওরে অভাজন | 
যদি তুই হবি কল্কি ব্রদ্ম সন্গাতন । 
আমার আঘাতে কেন হলি অচেতল | 

ওরে বেট? এই বেলা করছ শ্রবণ । 
পিভূ মাতৃ বন্ধুগণে করহু স্মরণ || 
এই বেলা সকলেরে করহু তোষণ । 
শীঘ্র করি যমালয়ে করিব প্রেরণ ॥ 
ষভ বাণ মারে কল্ষি জিন যে তখঙ্গ ৷ 

স্বীয় বাণে খণ্ড খণ্ড করে অনুক্ষণ | 



চতুর্দশ অধ্যায় | ৭৩ 
লাফ দিয়া জিন ফেশ করেন ধারণ | 
দিনও উহার কেশ করে আকর্ষণ || 
এই রূপে মল্প যুদ্ধ হলে। কিছুক্ষণ | 

পদাখধাঁতে জিন দেখ ত্যজিল জীবন 1 

শুদ্বোদন ভ্রাভ বধ করি নিরীক্ষণ | 
গদ1 হস্তে রণভূমে করে আগমন ॥ 
কবি গদা হস্তে দেখ করিয়। ধারণ | 

যুঝিবারে তাঁর সহ জাল তখন || 
উভয়ে উভয়ে করে গদার জাঘাঁত | 
উভয়ে উভয়ে দেখ ছাড়ে দিহছনাদ ॥ 
উভয়ে উভয়ে করে বিপক্ষে গর্জন । 
উভঘ্বে উভয়ে করে চরণাস্ফাঁলন || 
এই ব্ধূপে কিছুক্ষণ হয় ছেখ রণ | 
কবিরে জিন্দিতে শক্ত নছে শুদ্ধোদিন £ 
আপনারে হীন বলদ করি নিরীক্ষণ | 
মায়াদেবী মনে মমে করয় স্মবণ || 
স্মরণ মাত্রেতে মাতা দেন দরশন ! 
শুদ্ধের হইল বল বুদ্ধি যে ভখল | 
কবিরে এমন গদ] করিল আমঘ1ত । 

বরণে ভঙ্্ দিয় সেই যায় অচিরাত || 

অশ্হা কি দেবীর গুণ করে কে বর্ণন! 
দুষ্টি মাত্রে বিপক্ষের বলের হরণ || 
এ দিগে বিপক্ষ সৈন্য করে মহামার ! 
কল্ষির কতেক সৈন্য যায় যমাগার | 
এ রূপ হেরিয়। কল্ষি আপ্নে তখন | 

মায়াদেবী পতি তিনি ধান ততক্ষণ |! 
(5) 



৭৪ কল্কিপুরাঁণ ! 
সায়াদেবী সনাতিনে করিয়া দর্শন | 

তাঁহার অঙ্গেভে তিনি মিশেোন তখন 1 
নৌদ্ধগণ সকলেতে করয় রোদল। 

আমাদের ছেড়ে যাও কোথায় এখন এ 

কল্কি যে সৈন্যের সহ জেচ্ছের দমল | 
অআবলীলা করে ভিনি করেন তখন | 
সে সময় কিবা রূর্প বলিহারি যাই । 
ইচ্ছা! করি মর ভার লইফ্পা বালাই |1 
নামহন্তে ধনু দেখ অতি স্শোভন। 

প্রষ্ঠেতে তুর্দীর দেখ বাণেতে পুরণ | 
সন্দর কবচ করে শরীর রক্ষণ । 

মন্তকে কীরিট ভার করয় শোভন 4 

পরধওদশ অধ্যার | 

এই রূপে শক্র সৈন্য করেন নাশন। 
ইস্ছার মধোতে হলো আশ্চধ্য ঘটন।। 

পতি পুত্ত হীন হয়ে বৌদ্ধ নারীগণ । 
আজ্ত্স ধরে করে সবে যুদ্ধে আগমন || 

সকলেই হয় দেখ রূপসী কামিনী | 
কটাক্ষে তে মন মোহে গজেজ্দ গামিনী 1! 
কে আছে কঠিন হেন নির্দয় কজন । 
বাঁণে বিদ্ধ করে কেবা করয় দাহন || 

কজ্কি সহ সৈন্যগণ করি নিরীক্ষণ | 
স্মখুর বচনেতে কছেন বচন ॥ 
ওলেো। রূপসীর? কেন এসেছ এখানে । 
কেবা বিদ্ধ করে দেখ তোমাদের বাণে 1! 



পঞ্চদশ অধ্যার। ৭৫ 

শ্লিয়। ভাহার কথা যত নারীগণ | 
আঁাখিজলে ভেসে যায় সবার বদন | 
কেন দেষে পতিহীন] হইন্ু সবাই | 
কোন অপরাধ করি নাই তব ঠাই || 
পহ্ি হুয় রতি মতি পতি যে জাবন | 
পতি হয় ধ্যান জ্ঞ।ন পতি হয় মন 11 

মে ধন বিহীন হয়ে কেন করি বাস। 
ইচ্ছ] করি দেহ ছাড়ি যাই তার পাঁশ।। 
এতেক বলিয়া! দেখ যত নারীগণ । 
চেষ্টা করে করিবারে করিতে বর্ণ || 
কিন্ত কি আশ্চর্ধয ভাব করি যে ঈক্ষণ ! 
থনুকে রহিল বাঁণ ল] হয় বর্ধণ || 
ইনার মধ্যেতে দেখ যত অক্স্রগণ | 
মূত্তিম!ন হয়ে দেখা দেয় ততক্ষণ |! 
সারীগণে এই কথা কহেন তখন । 
সাক্ষাত বিধাতা এই করহু দর্শন|1 
ইছাঁরি তেজেতে মোরা যত অস্ত্রগণ | 
সবাকার করি মোরা মস্তক ছেদন || 

আমাদের সাধ্য শাহি হবে কদাচন। 

কভু না করিতে পারি বিভুর লংঘন || 
ভক্তিযে(ণে মন দিয়া সকলে এখন । 

বিভূরে করহ স্তব ও সুন্দরিগণ || 
বেত নির্ব[ণ পদ পাইবে সকলে | 
এথন মিশিব মোর] প্রভু পদতলে || 
এতেক বলিয়। ধত অস্ত্র শজ্বগণ । 
দ্বেখিতে দেখিতে কোথা হলে! অদর্শন !! 



৭৯৬ কল্কিপুরাঁণ । 

পরেতে রমণীথণ শুদ্ধ মন হয়! 
ভক্তিযোগে বিভূর ধ্যানেতে সদ রয় 

সত্য সনাতন,  বিভু নিরঞ্রীনঃ 
অনাদি আদি কারণ । 

ওরে মুড মনত: শুন রে বচন” 
ভাঁব ভারে অন্ুক্ষণ | 

এ ভব জুস্তার, কেকরে নিশ্তার, 
বিনা সেই মহ।জন ! 

কিরূপ তাহ!রঃ আদ্য কি আমার* 
বদনে করি বর্ণন || 

নক্ষত্র তপন», চন্দ্র গ্রহগণ, 

সদ। আ.জ্ঞাঁকারী হয় । 
ভূচর খেচর*॥ আর জলচকু 

সদ] ভার গুণ গায় | 
আমি মুড্ুমতিষ  নাজানি ভকতি” 

কি করি তাঁর উপায় || 
মোছে মজে মন, ত্যজে সার ধন, 

আমি জামি সদা করি। 
আমি কি পদার্থ, না জানিয়। স্বার্থ, 

মৈছে কেন ঘুরে মরি | 
এ সকল যত, দেখছ তাঁবত, 

জানি অনিত্য মন। 
করি ঘোর বেশ* করিতে নিঃশেষ 

কাল করে আগনন।! খু 



যোড়শ অধ্যায় | ৭৭ 

স্ভাই বলি মন ভাব সারধনঃ 
চরমে হবে নিস্তার । 

বিনা সেই জন, অখিল রগ্লীন, 
কে করে তোরে উদ্ধার । 

এ ভব অমুদ্র”গ়  দেহতরই ক্ষুদ্র 
নহি তাছে কণধাঁর । 

বিনা বিশ্বপতি* - কে করে নিষুতি, 
সেবিনে কেআছে আর।। 

এ রূপ স্তবল5 করে নারীগণ, 
ভক্তিভাঁবে সর্বজন | 

কল্ফি যে তখন” দেন মুক্তিধন: 
কৃপ1 করে বিতরণ ।! 

ষোড়শ অধ্যায়। 

কীকট হইতে করি জর্থের গ্রহণ | 
চক্রতীথে সকলেতে করে অ।গমন 1! 
€সই স্থানে সকলেতে করিয়। গমন । 

নান দান করে সবে হয়েশুদ্ধমন || 
আহারের আয়োজন সকলে করিল-। 

এক্ষণে বালখিল্প (দি মুনি দেখা দিল 11 
কল্কির কাঁছেতে অ(ি যত মুনিগণ । 
রক্ষা কর রক্ষা! কর নিখিল রঙ্জীন || 
নিশ[চরী হস্ত হতে কঞ$ণ হে ত্রণ! 
তপ জপ বিষ্ব অই করে ভগবান !! 

'কুম্তকণ পুত্র যে নিকুন্ত ছুরাচার। 

কুথোদরী নানী হয় তনয়! তাঁহার || 



৭৮৮ কল্কিপুরাণ । 

বিকুঞ্জী নামেতে হয় তাহার নন্দন । 
ভয়ঙ্কর দেহ তাঁর কে করে বর্ণন || 
হিসাঁলষের শিখরে রাখে মন্ডভদেশ | 
নিষধ অচলে সেই রেখে পদদেশ ॥। 

আপনার তনয়েরে করে স্তন দান। 

তার ভয়ে ত্যাগ মেরা করি সেই স্থান।' 

তোমার কাছেতে নাথ ইনার কারণ । 
আনিয়খছি সবে মোর। করণ রক্ষণ || 

মুনিদের কথ? কল্কি করিয়া শ্রবণ | 

হিমালয় প্রদেশেতে করেন গমন || 

যাইতে পথে হেরিলেন নদী | 

হুপ্ধবতী হয় সেই অতি শ্রোতবতী |) 
এরূপ বিল্ময়াকর করিয়া ঈক্ষণ | 
সুনিগণে জিজ্ঞাসেন কক্কি যে তখন ॥ 
নর অেন্ঠ মুন্িগণ বলুন এখন । 
মৃুলদেশ কোথা এর ককন বণন || 
শুনিয়। বিভুর কথা যত মুনিগণ | 
ক্ুথে।দরী স্তন হতে ইহার জনন | 
প্রতিদিন সাতট। সময়ে শুণব।ন ।। 

নিশাচরী পুত্র করে এক্তন পান। 
অন্ঠ স্তন হুতে ছুপ্ধ শীঘু বাঁহিরায় । 
গ্ুবল বেগেতে দেখ হপ্ধ ধেয়েযায় | 
স্থগণ সহিত কল্ছি করিয়1 অআবণ । 

বিস্ময় স।গরে সবে হুইল মগন || 

নাহি জানি নিশ।চরী কত বল ধরে। 
কত বড় হয় জেই বর্ণলা। কে করে ।। 



ষোড়শ অধায়। ৭ 

যেইখানে নিশা চরী করেছে শয়ন । 
সেই স্থান দেখাইয়] দেন মুনিগণ || 
দুর হতে সকলেতে করে নিরীক্ষণ । 
পর্বত উপরে গিরি করয় শোভিন ॥| 

নিশ্বাস প্রশ্বা' সে ঝড় বছে অনুক্ষণ | 
কর্ণবিল মধ্যে করে কেশরী শয়ন ॥ 
গৃগকুল কেশ মধ্যে সুখেতে তখন । 

স্ববৎন্য সহিত সবে করিছে গমন 11 
সৈন্যগণ সেই মূর্তি করিয়া দর্শন । 
ভয়ে কম্পান্যিত দেহ শুকাঁয় বদন || 

শুক্ষ কন্ঠ হইয়াছে না সরে বচন । 
এরূপ ছেরিয়! কল্কি বাণেতে তখন || 
বরষার ধার কপ করেন বর্ধন । 

রাক্ষলী শরীর তিনি করেন তাঁড়ন || 

নিশাচরী বাঁণে বিদ্ধ হইয়। তখন। 
ভয়ানক নাঁদ করে ব্যাপিল ভুবন |! 

একই নিশ্বানে কল্কি সহ সৈন্যগণ। 
আপনার উদরেতে পুরিল তখন ॥ 
ভগবান করবাল হস্ততে এ্রহণ । 

করিয়া করেন ত।র উদর চিরণ ॥ 
নিশ।চরী সেই বারে ত্যজিল জীবন | 

পাইল নির্রবণ পদ বিধির ঘটল || 
সৈন্যগণ শ্ীঘগতি তবে বাহিরাঁয় 
নির্ব্বিপ্ন শরীর হয় মরি হায় হায় 1] 
মাত।র বিনাশ হেরি বিকুঞ্জ তখন । 
ক্রোধেতে পুরিল তাঁর দেহ ততক্ষণ || 



৮০ কক্কিপুরাঁণ । 

সুধু হন্ডতে সৈন্যগণে করয় প্রহ্থার। 
সেই ঘাঁয়ে কতকফেতে যায় যমাগার। 

ব্রক্ম স্তর হাঁনেন কল্কি তাহার উপরে ।1 
শ্ীব্রগতি গেল দেই শমন গে!চরে । 

দেই দিন সেই স্রানে করিয়া যাপন 11 
পর দিনে গঙ্গাতারে করেন গমন । 

বছহ মুনিগণে -হেরেন নয়নে । 
সান দন করে সবে অতিশুদ্ধমনলে। 

সপ্তদশ অধ্যায়! 

সেই স্থানে মুনিগণে হেরি সমাগত । 
পুজা) করিলেন সকলেরে বিধি মত |! 
পরে অআুখাশন সবে করিলে ব্রহুণ। 
মধুর বচনে কল্কি করেন তোষন ।। 
হে মহর্ষি সকলেরে হেরি অগ্রিপ্রায় । 

কি কারণে আপনারা এসেছ হেথায় ।। 
কত পুর্ণ করিয়া জন্ম জশ্মান্তরে। 

তাতেই সকলে হেরি আমার গোচরে ।। 

সার্থক হুইন্ড আমি সার্থক জীবন । 
বহুবিধ পুণা ফলে হেরিল নয়ন | 
শুনিয়া! তাহ।র কথ! যত মুনিগণ 1 
কর যোঁড়ে মকলেতে করয় স্তবন |॥ 

অখিল অভগাত নাথ মনোরথ পতি । 
দীননাঁথ দ'নবন্ধু অগতির গতি |) 
তেমাঁর হজিত সব তব শ্রস্ট! নাই । 

তুমি রতি গতি মতি তব শ্রেন্ঠ নই | 
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বপাসিন্ধু বুপা কণ। ককণ অপণ | 
আধিব্যাধি বিমোচন নিত্য নিরঞ্জন || 
এই স্তব করিলেন যত মুনিগণ । 

শুনিয়! কজ্কির হলো সন্তে(ধিত মন || 
মুনিবর্ণ কেক এর! হুয় চুই জন। 
তোম দের অঞে দগু ইয়া অনুক্ষণ || 

তপন্বী আকার দৌছে করিয়া ধারণ । 

ভন্মে আচ্ছাদিত অগ্নি ছেরি যে তেমন |! 

হুর্ ভরে নাঁচিতেছে এদের হৃদয় | 
কেবা এরা কোন জন কহ মহ(শয় ॥ 
মুনিগণ কল্কি বাক্য করিয়া শ্রবণ । 

মরূ ও দেবাপি চক্র সুর্যের বদ্ধন || 
জিজ্ঞসা কৰকন সবিস্ত।র বিবরণ। 

জিজ্ঞাদিলে অবশ্য বলিবে দুই জন || 

ইতি মধ্যে মক দেখ আপনি তখন। 
কর যোড়ে কল্ষি অগ্টে করেন জ্ঞাপন || 

তুমি হও সনাতন সর্ব অন্ত যামী। 
তুমি ছও ওহে বিভু জগতের স্বামী |। 
তোমার অজ্ঞাত নাথ কিছু হেরি নাই। 
মম বিবরণ আমি বলি তব ঠাই | 
ব্রহ্মা পুত্র মরীচির একই নন্দন । 
ত1র নাম মনু হয় করুন শ্রবণ ॥ 
তাছ।র পুত্র ইক্ষাকু অতি যশক্ষর | 
যুবনা শ্ব হয় দেখ তার বংশধর || 

উহার পুত্র মান্ধীত] বলে বলবান। 
তর পুত্র পুককুৎন কভু নছে আন 1) 



৮২ কল্কিপুরাণ | 
পরে এসদহ্ত পরে অন্রণ্য হয়। 

পরেতে হ্য্যশ্ব হয় সকলেতে কর || 

ভ্রযাকণ নামেভে হয় সন্ভ।ন তাহার ॥ 
তাছ।র প্রত্র ত্রিশঙ্ক,কি কছিব আর 1) 
তর পুত্র হরিশ্চজ্জ্র খ্যাতাপন্ন অতি । 
তার নন্দ্রন হরিত হয় মহ।মতি 1 

ভকক নামেতে হয় তাহার তনয় | 
তব স্ৃত বুক হয় ওছে মহাশয় || 
মভারাজ; সগর যে নন্দন তাহার । 

হশুম।ন হয় অসমঞ্জের কুমার (| 

দিলীপ তাহার পুত্র পরে ভগারথ। 
শহর নন্দন নাভ বিখ্যাত জগত || 
সিদ্ধুদদীপ হয় দেখ তীছার নন্দন । 
তার পুত্র অযুতাঁঘু কি কব বচন || 
উর পুত্র খতুপর্ণ পরেতে দাস । 
উহার তনয় হয় নামেতে সৌদান।। 

মুলক তার সত পরে দশরথ। 

তার সত এলবিল হয় মহারথ || 
বিশ্বসহ নামে হয় তাহার নন্দন । 
তাহার পুত্র খক্টাঙ্ বিখ্যাত ভুবন ॥ 
ত1।র প্রত্র রঘু তার পুত্র অজ হুয়। 
ভার পুত্র দশরথ মহা! যে"দ্ধা হয় | 
আপনি শ্ীর।ম হন তীহার লন্দন। 
কক্কি কন রাম কথা করহু বর্ণন। 
ব্রজ্জার বাক্যেতে দেখ দেব সনাতন 1 
চ।রি অংশে করিলেন জনম গ্রহণ 1। 



সগুদশশ অধ্যায়। 

ভরত শক্রত্ম আর গ্রাম লক্ষমণ | 
চরি অহশে হয় দেখ ভাই চারিজন || 
শৈশব কাঁলেতে দেখ ভ্রীরাম লক্ষণ । 
বিশ্বামিত্রের সাহায্যে ভাই ছুই জন ॥। 
বজ্ঞ বিশ্বকাঁরি হয় নিশাচরগণ । 
শমন সদনে সবে করেন প্রেরণ || 

বিশ্বামিজ্ঞ সহ পরে করেন গমন | 

ভরের ধনুক আছে যথায় স্থাপন | 

হেলাঁতে ধন্ুকে গুণ করিয়া প্রদান । 
লভেন অতুল কীন্তি আর বন্ছু মান ।। 
পরে সেই ধনু তিনি করিয়। খ্রহণ । 
ভাঙ্গিয়া দিলেন ফেলে কি কব বচন। 
তাহার ধলিতে পুরে ছিল ত্রিভুবন। 
যে শব্দে জামদশ্ির উচাটিত মন ॥ 
জনকের, হয়েছিল আনন্দ উদয় । 
যেই স্থানে মৈথিলীর পতি স্থির হয় 1 
পরে দশরথে শীঘ্ করি আনায়ন। 
রাম সহ জাঁনকীর বিবাহ ঘটন || 
এক দিনে বিভ করেছিল চারিজন 

পরে স্বীয় দেশে সবে করেন গমন | 

দশরথ মন্ত্রি সহ করিয়া মন্ত্রণ1| 
রামে রাজ্য দিতে সবে হয় এক মল! 1 

যখন হইল স্ছির সবাঁকাঁর মন ॥ 
অভিষেক দ্রব্য সবে করে আয়োজন |! 
কেকয়ী মহিষী সেই করিয়া শ্রবণ! 

ক,জী সু বুমভ্ণ1 করেন তখন ॥ 

৮ ০ 



৮৪ কন্ছকিপুরাণ | 

রাজার ক।ছেতে রাণী করেন জ্ঞাপন । 
ভইবর 'প্রাপা মোর দেহ হে এখন || 

এক বনে ভরতে ককণ রাজা দান। 

আর বরে বনবাঁস রামের বিধান | 

মহাগুক পিতৃব।ক্য করিতে রক্ষণ | 
লক্ষমণ সৈথিলী সহ জরণ্যে গমন || 
পখি মধো গশুহকের মহ দরশন | 

সখ্য ভবে দেন রাম ভারে আলিঙ্গন || 

আহা কি বন্ধুত1 হেরি ভাব মনোহর ) 
বামেতে গুহকে দেখ কতই অন্তর 11 

অস্পর্শ চণ্ড।ল জাতি ক করে স্পশন | 
তারে কেল দেন দেখ কমল লোচন || 

ধন্যরে বন্ধুত্ব তোরে বলিছাঁরি যাই । 
ইচ্ছ রি মরি তব লইয়। বলাই || 
তার গুহে পরে ভারা করেন গমন | 

পরে পঞ্চবটী বনে করেন গমন | 
সেই স্থানে ভরত শক্রস্ম জুই জন । 

রামের অগ্চেতে আসি দেন দরশন || 

কর যোঁড়ে ভীর কাছে করেন জ্ঞাপন । 
কোঁন দেষে ভাই মোরে করিছ বর্জন |! 
কোন দোষে রাজ্য পাঠ করিয়াছ ত্যাগ । 
কোন দোঁষে জটাঁধাঁরী কহ মহাভাগ || 
তোমার রাজত্ব হয় তোমারি কিন্কর। 

দ্ধই জনে আজ্ঞা কর ওহে গুণ!কর |! 
তব অদশনে ভ্রাত ককন অবণ। 
মহাগুক পিতা শেকে ভাজৈন জীবন ।। 



শঞ্তদশ্থ অধ্যার। ৮৫ 

বজাঘাত সম বাক্য করিয়] শুবণ। 
নয়নের জলে বক্ষ? ভালে সেইক্ষণ | 
কিছুক্ষণ পরে শোঁক করি নিবারণ । 
ভরতের প্রতি কন মধুর বচন ॥ 
পৈতৃু আজ্ঞা রক্ষা! অমি করি ওকে ভাই! 
তোঁমার কাছেতে তাই এই ভিক্ষা! চাই 11 
তোমার প্রণয়ে ভাই দেখ মম মন | 

হুর্ধ ভুঃখে নাচিতেছে নাহি নিবারণ । 
এখল রাজত্ব তুমি কর গুণধাম। 
তাহ ছলে আমার যে পুরে মনক্ষাম 1) 

এতেক বলিয়। ভারে দিলেন বিদায় । 
বনবাসে তাহাদের কাল কেটে যায় 1! 
স্পেনিখা নান্বী হয় রাবণ ভখিনী । 
রাম লস্ষমণের রপ ছেরে সেই ধনী 1। 
কাষেতে মোহিত হয়ে বলগ্ন বচন। 

তর লাক কান কেটে দিলেন লক্ষ্মণ | 

খর দুষণের জন হুইল সমর । 
রামের বাণেতে তারা বার বদ সবর 

ব্াবণের যুক্তিতে মারীচ নিশাচর । 
কনকের হৃশ্শ হয়ে অংসে যে সঙ্র |! 
সীতার হইল মন মৃপেরে লইতে । 

ব্ামচক্দ্র তার পিছে গ্লেলেঙ্গ ত্বরিভে 
পাষের ছইলে দেরি লক্ষ্মণ তখন ৷ 
রাস অন্বেষণে ভিন করেন গমল । 
দশ[ন্ন পেয়ে দেখ এই অহসর। 

দীতা হরে লয়ে সেই গ্রেল যে সত্তর !! 
[ ৮ |] 



৮৬ কক্কিপুরাণ | 
পরে যগ বধ করি রাম তার পর । 

আমিছেন গুহদিগে অতি দ্রুততর |! 
প্থি মধ্যে লক্ষমণের সহ ছরশন | 

সীতা! হেড়ে কেন ভাই এদেছ এখন! 

ঞ্রুতগতি চল ওহে প্রাণের লক্ষ্মণ । 

তৃপ্ত হই গিয়! ছেরে সীতাঁর বদন |! 
গ্রুছেতে আনিয়! হেরি গুঁহে দীত1 নাই। 
জমুদ্ধয় বনে খুঁজে ভুইজন ভাই |! 
তখন রামের দেখ ভাসে হ্ুনয়ন | 
বিলাপে সন্তপ্ত হলো যত রক্ষগণ ॥| 
শোক ভরে দেখ তবে ভাই দুই জন । 
চারিদিশগে করিছেন্ সীতা! জঙ্ছেষণ 1; 
পঁথি মধো জটাসুর সহ দরশন | 
ছিন্ন পক্ষ মৃতকণ্প হয়েছে তখন | 
তাহার কাছেতে ভারা শুনেন সংবাদ । 

সাত হরে লয়ে গেছে দ্াক্ষসের নাথ ॥। 

ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়! তার পর । 
খষভ অচলে তারা! চলেন সত্বর 41 
সেই স্থানে হনুমান স্রএ্রীব বানর । 
আর তিন জন কি গুণে শুণাকর || 

রামচজ্দে হেরি তার! করয় স্তবন। 

আমাদের ত্রাণ কর ভীমধুস্যদন |1 

বলি ভয়ে গুহ ত্যাথ করি মহাশয় | 
তার বধ হলে আমাদের আাণ হয় | 

শুলিয়। তাদের কথ! বাম যে তখন । 

বাঁলিরে পাঠান তিনি শম্ন সদন || 



সপ্তদশ অধ্যায় । ৮৭ 

লীতার উদ্দেশে গেল পবন নন্দন | 
সাঁগর লঙ্থিয়। দেই করে অন্বেষণ || 

লঙ্কাপুর মধে। সেই করিয়।! গমন | 
আঅশোক বনেতে সীতা করি দরশন || 
লঙ্কব মধ্যে করে সেই রাক্ষন সংহার | 

লঙ্ক] দগ্ধ করে বিদ্ব ঘটায় অপর | 

তথা হতে শীঘু সেই করে আগমন । 

রামচক্দরে করে হসু সহবাদ জ্ঞাপন |) 
পরে রাম করিলেন সমুদ্র শোষণ । 
পরেতে হইল দেখ সাগর বন্ধন || 
ইতি মধ্যে বিভীষণ আনিয়া ত্বরিত। 
শরণ লইল তর হয়ে ভীত চিত || 
অসংখ্য বানর পার হইয়া সাগর । 
রাম লক্গদণার্দি আর সুঞ্ঞাব বানর || 
পরে রাক্ষসের সহ যুদ্ধী যে অপার। 

বানর রাক্ষন মরে গণা হোল ভার 11 
মকরাক্ষ নিকুন্ত প্রহুস্ত নিশাচর | 

কুম্তকর্ণ ইন্দ্রজীত যায় যম ঘর।1 
তর পর নিজে দেখ লক্কার রাবণ | 

ভূরি সৈন্য লয়ে রণে আসে যে তখন |! 
ব্রজ্মার বরেতে দেখ রাবণ রাজার । 
কাটা মাথা যৌড়া লাগে ক্কন্ষেতে তাহার | 
পরেতে অমোখ অন্তর করিয়! ধারণ ! 

রাঁবণের উপরেতে করেন ক্ষেপণ || 
সেই বাঁণে মরে দেখ রাজা দশানন | 
রথেতে চড়িয়! গেল বৈকুঞ্ ভুবন ।! 



৮৮ কন্কিপুরাণ 1 

পরীক্ষা) ছইল দেখ পরেতে সীতার 1 
বিভীষণ হলো রাজা পরেতে লঙ্কার 11 

পরেতে প্ুষ্পক রথে করি আরোছিণ । 
জযোধ্যায় রামচক্দর করেন গান 

পথিমঙ্চে শুছকের সহ দরশন | 

উভয়ে করেন দেখ মপুরালাপন | 
তার পর বাড়ী মপ্যে করিয়া গমন | 
ক্চে কেকর়ীর করি চরণ বন্দন 11 

বাজ শাসনের ভার করিয়া প্রছণ । 
স্লখেতে করেন রাঁঝ সময় যাপন ।। 

বিলা দোষে রাম করি সীতারে বর্জন । 
বন মধ্যে হলে! দেখ ুইটী নন্দ | 
অশ্বমের যজ্ঞ রাম করেন যখন । 
লব কু সহ দেখা স্থইল তখন | 

পরেতে সীতাকফে তিমি করি আনয়ন ? 

পরীক্ষা] চাঁছেল রাম সীতার তখন | 
ইহার মধ্যে সত! পাভালে গযন | 

তার পরে রাম চত্দ্র ভাই তিন অল || 

লব কুশে রাজা করি অযোধ্যা! নগরে । 
ঢারে ভাঁই গেল দেখ বৈকুথে সত্তবরে 1 
রামচজ্দের চরিত্র আতি মলোছর | 
মুক্তি লাভ হয় যেই শুন নিরম্তর || 

অঙ্টখদশ্শ অধ্যায় । 
অতিথি ন'মেতে হয় কুশের নন্দন । 

নিবধ উহার পুত্র ভকত রগ্ুন ॥ 



অফ্টাদশ অধ্যায় /!। ৮৯ 
পরে পুগুরীক পরে ক্ষেমধন্থী হয়। 
পরে দেবনীক, ভার পুত্র হীন হয় | 
হীন পুত্র পাঁরিপীত্র জানে সর্বজন | 
উীর সুভ বলাহক অতি স্ুশোভন 11 
পরে অর্ক” ভার সত বজনাভ হয় | 
পরেতে খখণ” পরেতে বিভুতি হয় |। 

হিরণ্যনভের পরে হয়তে] উদ্ভব । 
ভার পুত্র পুষ্প, ভার পুঁজ হয় খ্রুব | 
পরেতে স্যন্দনঃ আগ্িবর্ণ তীর সত! 
তাহার তনয় শীঘু ক্রপেতে অদ্ভুত |! 
শীতের নন্দন আমি শুন মহ।শয়। 
মম নাঁম মক হয় কেহ বুধ কয় || 

স্ুম্ত্র বলিয়া কেহ করে সম্বোধন । 
কালাপ গ্রামেতে তপ করি অন্ুক্ষণ |! 
ব্যাসদেব মুখে শুনি তব অবতার । 
হেরিতে আইনু তাই চক্ষে আপনার |1 
চক্ষে হেরি আপনার চরণ কমল । 

বিনষ্ট হয়েছে মোর কলুষ দকল || 
€ছে মরু তব বংশ শুনিন্ সকল । 

দেবাগীকে কহেন যে পরিচয় বল 1! 
চজ্জবহশে মম জন্ম হয় শুণধাম। 

আমার ভাঁগ্যেতে বিধি হুইয়াছে বাম ।। 
পিতাঁমছ নাঁম হয় দিলীপ বলিষ্ঠ! 
প্রতীপক পিভ্ নাম. ধশ্শেতে ধর্টিক্ঠ ॥। 
শত্তনুর ছুস্তে করি রাজত্ব প্রদান । 
কালাপ গ্রামেতে তপ করি লমাধান!। 



৯০ কন্কিপুরাপ 
তব অবতার আমি হইয়াছি জ্ঞভ ! 
হছেরিবারে জ।নি তাই ভ্রিভুবন তাত || 
শুনিয়] কহেন কল্কি মধুর বচন । 
আনন্দ সাগরে ভাসে দ৫েহছ।কার মন 11 
দিখ্বিজর হেতু আমি ফিরি দেশ । 
কলির নিঞ্পছে আমি ধরি যুদ্ধ বেশ 11 
তোমর।ও.যুদ্ধ বেশ করিয়া! ধারণ । 
সেনাপতি হয়ে কর শক্রর শাসন ।। 

ইস্ছার মধ্যেতে আসে ছুই খানি রথ । 
আকাশ হইতে দেশ দেবগণ যত 11" 

বিবিধ অজ্ত্রেতে র পুর্ণ হুয়ে ছিল । 
স্্য্য তুল্য রথ জো ।তি দীপ্ডীশ।লী ছিল |; 
স্থফ্িকর্তী এ রূপ করেছেন বিধাঁল। 
ত্তেমর। ভুপতি হবে ওছে দতিমান | 
এখন এ দ্নথে দৌ'ছে করি জ।রোহুণ | 
অ[মার সঙ্গেতে চল যুদ্ধের কারণ || 
অনন্তর এক জন মস্ষরী তথায় । 
ছুর ছতে আসে সেই তারে দেখ: যায়| 

সোণ।র বরণ হস্তে দ্ড শে(ভমান। 

আুচাঁক চীর বসন জঙ্গে পরিধান | 
যেই খাঁন দিয়া সেই আ[িছে ভখন । 

বোধ হয় ০সই স্থান হতেছে দাহন।। 

গলে ষজ্ঞস্ুত্র তার অতি স্থুশোতন ! 
অনক কুমার সম চুন্দর বদল!) 



উনবিংশ অধ্যায় | ১ 

উনবিংশ অধ্যায়! 

ভগবান কল্কি ভাঁরে করিয়1 দর্শন । 
মভাদদ সহ তিনি দাড়ান তখন | 
পাদ্য অর্থ দির ভারে করি অভ্যর্থন। | 
কুশাসনে বসাইয়! করেন অচ্চলি11। 
পরে সুমধুর বাকা কহেন তখন । 

কোথা হতে আপনার ছয় অ।গমন |] 

বর্ষণ ছেরিয়1 তর মোহুল সুরতি। 
অন্তষ্ট হয়েছে মন ওহে মহামতি || 
আপন সদৃশ বাক্তি অত্ন্ত বিরল । 
কত পুণ্যে হেরি তব চরণ কমল ।। 
কাহার কাঁছেতে তুমি করিবে গমন । 
আপন বত্ান্ত শীঘ্র ককল বর্ণন || 
সত্যযুগ মম নাম ভৃত্য যে তোমার ॥। 
তোমার দর্শন হেতু আলি গুণাঁধার | 
নিরুপাধি' কাল তুমি ছে মধুস্মদন। 
তোমার আজ্ঞাতে চলে দণ্ড আদিক্ষণ।। 
তোমার আলজ্ঞাতে ছয় খতু সন্বখ্মর। 

চতুর্দশ মনু হয় তব আঁজ্ঞাঁধর || 
তোমারি কক্জিত যত ত্রিলোক ভূবন | 
দেননাথ শশধর তোমারি স্জন | 
কলির তাড়নে আমি ওহে গুণাকর। 
আপন আকার চাকি ফিরি নিরন্তর ) 
তব পাদপদ্ম আমি হেরিয়! নয়নে । 
কলির বিনাশ হবে হইতেছে ননে ॥ 



৯২ কল্কিপুরাণ ॥. 

তোমার সাহায্যে নাথ স্থাপিত হইব |! 
'আজ্ঞাকর কিবা করি কোথায় ষাঁইব | 
শুনিয় যুগের কথ! ককণা নিধান। 
কলির দমন অত্র করিব বিধান | 
অ।মার সঙ্গেতে চল যুঝিবার তরে। 
অস্ত্র শস্্র লও তুমিস্যীয় সঙ্গে করে |! 

বিংশতি অধ্যাঁয়। 

শুনিয়। কম্কির কথ যত সভ্যগণ । 

যুদ্ধ হেতু শ্সজ্জিত হইল তখন। 
কজ্কি নিজ ঘোটকেতে করি আরোহণ |! 
কলির দমন হেতু করেন গমন। 
স্বগণ ব্রচ্ষণ দেখ এমন সময় । 

জ্রতগতি আদিতেছে হেন মনে লয় || 
কক্কির কাছেতে দেখ আনি সেই জন । 
ছেরে তারে কল্ষিদেব করেন অচ্চন | 
হে ব্রন্মণ কোথা ছতে এসেছ ছেথায়। 

কি ক।রণে হেরি ক্ষীণ পুণ্য গ্রন্থ হ্ঠয় | 
এ সকল লোক ফেন হেরি আমি দীন। 
এ সকলে কেন ছেরি নিজ বস হীন।। 
কল্কির সকল বাক্য শুনিয়াঁতো ধর্মী | - 
কাতর হুইয়] কছে স্মরে পুর্ব শন্ম || 
পুর্ববের রতান্ত শুন ওহে গশুণধ।ম। 
সত্য আদি সঙ্গে দেখ ধর্ম মম লাম।|। 
তব বক্ষঃস্থল হতে হইয়াছে জন্ম । 
অব দেহী আমা ছভে পায় নিজ কর্ম! 



বিংশখতি অধায়। ৯৩ 

আমি হই অমরের সদত আ্রয়। 
ব্য কব্যে কামথেনু আমি মহাশয় || 

 পুর্কেতে সবার ছিল ধর্দ্ম কর্ম্দে মন । 
কোথায় শিয়াছে ভাত নাহি নিদর্শন 11 
এখন কলির বলে হয়ে পরাজিত । 
গোপনেতে ফিরি সদ] ভয়ে ভীত চিত 1) 
ভুমি ছও জগতের সর্ব মূলাঁকর । 
কোন কন্ম করি নাঁথখ তাই আজ্ঞা কর । 
শুন্য়। ধম্মের কথ! বলেন তখন । 
ওছে ধন্নম শুন তুমি আমার বচন ।। 
কীকট দেশেতে যত ছেল বৌদ্ধগণ । 
তাহ।দের চিহ্ন কিছু নীহছিক এখন | 
ব্রহ্মবক্্যে করিদ্বাছি জনম প্রহ্থণ | 

পর্বের রত্বান্ত জ্ঞাত অ।ছ অর্ধ্বক্ষণ || 
মক ও দেবাপা হের জুই নরপতি । 

স্র্যা চক্র বংশ দোছে সদাধর্দে যতি || 
শ।/সনের ক জমি অ।ছি উপস্থিত 1-. 
ভয়ের কারণ তব নাছি হেরি স্থিত || 
এখন কলির সহ যুদ্ধের কারণ / 
অ।মার সঙ্গেতে তুমি করহু গমন | 
এতেক বলিয়। সঙ্গে লয়ে সৈন্যগণ । 
বিশাল পুরেতে শিয়! দেন দরশন | 
কলি রাজ্য পাট দেখ হয় সেই স্থান। 
বুদ্ধার্থ কক্কি তাহারে করেন আহ্বান |! 
তাহারও সঙ্গে আলে বহু সৈন্যগণ | 
ক্রোধ লোভ আদি করি সহচরগণ।। 



৯৪ কন্কিপুরাঁণ |. 

কাশ্বোজ বর্ধর খশ কোল আদি যত । 
যুদ্ধ স্থানে দরশন দিল শীঘ্গভ | 
কোক ও বিকে।ক হয় ছুই সহোদর | 
ব্রজ্মরি বরেতে তার হয় ভয়ঙ্কর |! 
দ্ধই ভাই হয় দেখ এক গুণ রূপ । 

ড্ুই ভাই যুদ্ধ করে অতি অপরূপ | 
ত্রিলেক বিজয়ী তাঁরা জানে সর্বজন ) 
নিজ ৈন্য লয়ে করে যুদ্ধে আগমন || 
ন্বুই দলে কিছুতেই নহে ন্যুনাধিক। 
ছুই দলে সমলোক কি কব অধিক |! 

একবিংশতি অধ্যায়! 
ই রূপে ভভুই'দলে হুইয়] সজ্জিদ্ভ । 

৪৪ দলে-যুদ্ধ দেখ ঘটিল ত্বরিত || 
ধশ্মের সহিত কলি যুঝে যে তখন ।. 
আহা কি অদ্ভুত রণ কে করে বর্ণন || 
কত অস্ত্র সেই স্থানে হয় আর্বিভুত্ত । 
কত অন্তর সেই স্থানে হয় তিরোহিত | 
যথ] ধন্ম তথা জয় সকলেই কয় । 
কলির ভাঁগোতে দেখ সেই রূপ হয়|) 
ধন্মের বাণেতে দেখ কলি যে তখন | 
আপন বাহন গাধা করিয়া বর্জন || 
রণ হতে শীঘগতি করে পলায়ন । 
অত্যের বাণেতে দম্ভ করে পলায়ন ।। 
এসাঁদের সহ লোভ করে দেখ যুদ্ধ । 
পসাদ লোভের লাথি মারে হয়ে স্ষুরূ ৷ 



একবিংশতি অধ্যায় | ৯৫ 
পরিত্যাগ করে লোভ কুষ্কুর বাহন । 

শো ণিত বমন করি করে পলায়ন || 
এ রূপ কলির দেখ সেনাপতিথণ । 

বরণে ভঙ্গ দিয়া সব করে পলায়ন ।। 

কেবল কোক বিকোক করে দেখ রণ । 
গদ! যুদ্ধ করে কজ্কি তাঁদের তখন || 
মারে রদ! একেবারে ভাই চইজন ! 
তে কঞ্কি শীঘৃগতি হন অচেতন |! 
ভূমেতে পড়েন তিনি হারাইয়] জ্ঞান | 
কিছুক্ষণ পরে তবে সংজ্ঞা তিন পান 1! 
তখন ক্রোধেতে তার লোহিত লোচন। 
বিকে।কের করিলেন মস্তক চ্ছেদন |। 
কিন্ত কি আম্চবা সবে করি নিরীক্ষণ | 

কোঁকের ঈক্ষণে সেই পাইল জীবন |! 
হায় কি অদ্ভুত বল কে করে বর্ণন। 
মৃত্যু ব্যক্তি কে কোথার পেয়েছে জীবন 1 
এই রূপ ভগবান করিয়! দর্শন । 
গদাঘতে ভাঙ্গে যাথখা] কোকের তখন 11 
বিকোক তাহারে তবে করে নিরীক্ষণ । 
স্স্থ কাঁয় ছলে! ভার পাইল জীবন || 
এরূপ ছেরিয়া কল্কি চিন্তিত হইল | 
অ[পন।র অন্দে শিয়া শীঘূ আরোহিল '। 
ব।ণ রছ্টি করি দেখ হার উপর । 

বিনা মেঘে ক্সদন্ধকার ঘটিল সত্বর || 
তাহার1ও খড়ন চন্ম করিয়। ধারণ । 
সমুদয় বাণ তাহে করে লিবারণ | 



৯৬ কন্কিপুরাণ / 
আশ্চর্য্য শিক্ষা! নৈপুণ্য কে করে দর্শন 
কজ্কির যতেক বাথ করে নিবারণ || 

এই রূপ কল্কফি তবে করিয়। দর্শন | 
ক্ষুধার বাণ করে বিলেন তখন || 
ওহে বাণ শুল তুমি আমার বচল। 

দেব অরি শান্র তুমি করহ দমন | 
অদ্য হতে দেবগণ সুস্থির হউক | 
অদ্য তবক্ষুর ধারে ভজন মকক 11 

এতেক বলিয়! বাধ ছাড়েন তখন । 
ভুজনার মুগ্ড কটি ফেলেন তখন 1! 
কল্কি পরিশ্রম সত বিফল হুইল । 
কাঁট। যুগ ক্ষন্ধে দেখ যোড়। ষে ল!গিল্ 
উপহ্থাস করে ভবে ভাই দুই জন। 
এই মুখে আসিয়ছ দমন করণ || 

এই মুখে অসিয়।ছ যুদ্ধের কারণ । 
এই মুখে আসিয়াছ জয়ের কারণ |) 
ওরে বেটা জানা গেছে ধর যত বল! 
এতেক বলিয়! ভার! থরে তবে ভল 11 

€সই যায়ে কল্ষি ভবে হন জচেতন । 

হরিষে দুভাঁই নৃত্িকরে ততক্ষণ 1) 
বতেক বিপক্ষগণ হত়িষ হইল | 
কল্কি পশ্ক যত সব চিন্তিত হইল্ 1 
ব্রন্মলেক হতে ত্রচ্মা করিয়। দর্শন । 
নানিয়। এলেন তিনি শুন ততক্ষণ 11 
নিজ হুক্ডে করে ভার গাত্রের নাজ্জন। 
তাছেশীভ্র তিরোহিত হলো জচেতন ৷ 



ছাবিংশতি অধ্যায় । ৯৭ 

মখুর বচলে ব্রহ্মা কহেন বচন। 

আমার বরেতে প্রভূ এই ছুইজন 1! 
অস্ত্রে শক্কে কভু নাহি মরিবে এখন 1: 

উহ্ধাদের বধেণপায় ককন অআবখ ।। 
এককালে ছুই মাথা করিয়। ধারণ | 

পরম্পর আ'ঘ1ভেঙে মৃত্যুর ঘটন || 
এতেক শুনিয়) কল্কি ব্রক্ম।(র বচন । 
আদেশানুযায়ি কমন করেন তখন 11 
তাঁছে দুজনার শীষ বাহিরয় প্রাপ। 
ব্রক্ষা বাক্য কোন কালে হইয়াছে আন | 
কেক বিকোকের মুত হইল ঘখন। 
আআ কাশেতে নৃতা করে যত সিদ্ধগণ 1 
পুষ্প বরিষণ করে যত দেবগণ। 
স্তব স্রতি করে দেখ যত সুনিগণ | 
প্রসন্ম হইল দেখ যত দেবণ | 

হুন্দ্ুভি শবন্দেতে দেখ পুরিল ভূবম 
এই রূপে যুদ্ধ দেখ হলে! সমাধান । 

ভল্ল।ট নগরে সবে করেন প্রয়ান | 

্বাবিৎশতি অধ্যায়! 

ভল্ল।ট নার হয় অতি মনোহর ! 
আশিধজ তথ।কার হয় নপবৰর ॥ 

বিষুরভক্ত অভিশয় ছিলেন রাজন । 

থশ্মেতে ধাম্নক শান্ত দান্ত মহাজন |! 
সুশ্]ক্ত তাহার পরী সাধ সতী অভতি। 
রপে গুণে জছিলেন প্রায় স্মরন্তী' ॥ 

(৯) 



৯৮ কন্কিপুরাণ 
পতি সহ যোগবল করিয়া তখন । 
মনেরে জানিল সেই দেব নারায়ণ | 

সুশান্ত পতিরে তবে করি সম্বোধন । 
অমর বচন শুন অবলী ভূষণ | 
অগতের নাখ কক্ষ কপার সাগর । 
কি রূপে তাহার সহ করিবে সমর |? 
শশিধজ বলে পরিয়ে শুনহ এএন। 

কিবা গুরু কিবা শিষা কিম্বা সন/তন || 
রণেতে ফাহারে পাবে মারিবে তখন | 
ক্ষেত্রিয়ের ধন্ম এই করহ্ শ্রবণ 1) 
রণস্থলে ছারি যদি তাঁছে নাছি ল।জ। 

শীঘ্ শির] বিহাঁরিব দেবের লমাজ 1) 
যদিনস্যাত জিতি আমি তাহে নাহি দুঃখ । 
পৃথিবীর ভে।গী তবে সমুদয় সখ | 
জংতিতে ক্ষেত্রিয় আমি ধরার রাজন । 

অন্শু/ হরির সঙ করিব “য রণ || 
অশান্ত! বলেন ভুপ শুশিন্স এখন । 
নিক্কার্ম আপনি হও অবনী ভূষণ ।। 
অপ্রদ শুনেছি জামি নিখিলরঞ্ুন । 
কি প্রকারে যুদ্ধে দেখি দৌহার মিলন £ 
ও লো ধনি এ্রণয়িনী করছ আবণ । 
জল্্াট নগরে কিসে হয় আক্রমণ || 

কাঁমাদি দৈহিক গুণে কজ্কি বশীভূত | 
আমরা নল! কেন তবে হব বশীভূত | 
মায়া হেতু হই দেখ সেব্য ও নেবকা, 
বস্ততঃ পদার্থ দেখ হুষ কিন্ফ্ এক | 



দ্বাবিংশতি অধ্যায় | ৯৯ 
এখম সৈন্যর সহ করিব সমর 1 
তুমি ধ্যাঁন ফর সতী বিভুরে সত্বর | 
স্সশান্তী বলেন রাজা তুমি মহামতি | 
কজ্কি সহ যুদ্ধে জয়ী হবে শী? গতি || 
ভক্তধীন ভগবান জানে সর্বজন । 

ভকতের বশ তিলি হন সর্বক্ষণ | 

জাঁনিলে ভোমার মন জখিলরঞ্ন । 
পরাজয় মাগি তিনি লবেন তখন || 

শনিয়] রাণীর কথ! ধশ্মিক র(জন | 
ব্রাজ্য মধ্যে ঘোষণা দিলেন মেইক্ষণ || 

স্বদেশ হিতৈষী যত মম পুত্রণণ | 
বিপছেতে রাজ্য রক্ষা! করহ এখন || 

স্বাধীনতা হুরিব(র ভতরেতে এক্ষণ | 
আলিয়াছে কল্কি দেখ সঙ্গে দৈলাগণ |! 
বাল রদ্ধ যুবা আদি আছ যত জন। 
আবীলিয়! সকলে কর অন্ত্রের ধারণ । 

সুর্যযকেতু রাজপুত্র বিদ্বান সুধীর | 
বহত্কেতু তাঁর ভ্রাতা যুদ্ধে দহুা।বীর || 
লঙ্গেতে চলিল যন্ত সেনাঁপতিগণ | 

অ।পনি চলিল ভূপ সনর কারশ।। 
গুক্র শিষ্যে যুদ্ধ ছবে যত দেবগণ | 
আক।শ পথেতে থাকি করেন ঈক্ষণ | 
উভয় দলেতে পরে লেগে গেল যুদ্ধ! 

উভয় দলেতে অস্ত্র হানে হয়ে ক্ষুন্ধ |, 
ছিন্ন পদ ছিন্ন বাহু ছিল যে লোচন। 
উতয় দলের টসম্ঠ হয় নিপ1তন || 



১০০ কল্কিপুরাঁণ | 
কাল্কর কতক সৈগ্ঠ করে পলায়ন । 
বিফুঃভক্ত লেন। সহ যুঝে কতক্ষণ |! 

সুধ্যকেতু বাপ মারে মরুরে তখন। 
বাণ খেয়ে শু লেই হলে অচেতন | 

হই ভাই মারে বাণ দেবাপী উপর । 
তাহাতে চেতন ভার যায় শীঘ তর ॥ 
এমন সঙ্গয় দেখ আপনি ব্রাজন। 
বণ মধ্যে রথ হতে করেল দর্শন || 
ুধ্য ভেজ তুল্ঠ ছেরি কল্কি কলেবর | 
মন্তকে কিরীট উর অতি মনোহর 1! 
আজাস্ুলশ্বিত দেখি হয় বাহুত্বসর ! 
মণি দ্বার! বিভুধিত হয় গাত্রময় || 
বিশাখ ভূপতি পৃষ্ঠ করয় রক্ষণ । 
ধন্ম সভ্যযুগ আছে পার্থেতে তখন || 

ভ্রর়োবিংশাতি অধ্যায় । 
শশিধজ রাজ) হেরে কক্ষির মূরতি 

শীঘ্গতি উ/র পদে করেন গ্রাপতি || 
এক মাত্র সব্ধ্ সার পতিত পাঁবন। 
সকলের মূলাধার সবার কারণ ।। 
আমি অতি মূডুমতি বিহ্বীন ভজন । 
তব পদে নহি মতি অতি জঅডাঁজন ।। 
জগতের অধিপতি তুষি জ্যোতির্ময় 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তব কট 1ক্ষেভে হয় || 
নৈর্ণয় করিতেবিভু শক্তি আছে কার। 
কে জানিবে সাকার কি তুমি নিরাকার 1 



ব্রয়োবিংশতি অধ্যায় । ১০১ 
কেছ কছে আছেকায় নিরাকার নয় | 
কেহ কহে নিরাকার নিত্য লিরাময় | 

ঘোর তর মোছ জালে ঘেরেছে সহংল।র ! 
খণ্ডে সেই মহু।পাঁপ ভজ সত্যলর || 
কে তোমার তুমি কার তুমি কোন জল । 
কোথা হতে এলে কোথা করিবে গমন |। 
কেবা তব মাতা পিতা বন্ধু কোন জন॥ 
কেব। দারা ফেব] ভ্রাত। বলন্ত্রান্ত মন | 
তাব সদ1 মহ।পদ মুক্তিপদ পাবে। 
এ তব সমুদ্র অনায়াসে তরি যাবে ॥ 

হইবে আর তব দাকণ অগতি। 
ভীহাঁরে ভজিলে দেখ হবে মঙ্ছামতি 11 
অতএব করি মন এই নিবেদন | 
অহ্থনিশি ভজ সেই ব্রহ্ম নিরপ্ত্রীন | 

কিসের কারণে বিভূ তুমি গুণাকর । 
কিসের কারণ সেতু এসেছি সত্বর | 
আসিয়াছে যুদ্ধ হেতু ও ছে ভগবান । 
শিষ্য বলে মনে নাহি হইয়াছে জ্ঞান |! 

আমারে মারতে যদি ইচ্ছা? আপনার | 
হৃদয় পাতিয়। দিই ককন সংসার | 
মম বাণাঘাত যদি সম্থা নাহি হছয়। 
অন্যস্থানে যেওনাক ওহে দয়াময় || 

তমো গুণে ঘের আছে হৃদয় ভাশুার। 

প্রবেশ করিও দেব মধ্যেতে ইহার || 



১০২ কন্কিপুরাঁণ | 

পর বুদ্ধি বলি তব হয়েছে উদয় | 
মারিলে মারিব নখ কিস নিশ্চয় | 
যদ্যপি তোমার হাতে মম মৃত হয়। 

সমান প্রতাপে যায় ওছে দয়াময় ॥ 

শশিজ ভূপ বাক্য করিয়া শ্রবণ | 
তখনি করেন কল্কি বাণ বরিষণ | 

উত্তম উত্তম অস্ত্র বাছিয়া তখন । 
কল্কির উপরে নৃপ করেন ক্ষেপণ || 
ব্রহ্ম অগ্নি বায়ু নগ গকড়।দি কত। 

দৌঁহে দেঁ(হাক।রে মারে স্বীয় শক্তি মত।। 
কেহ কারে তথাপি জিনিতে নহি পরে । 
ধন্ুবিণ ছেড়ে দৌহে সিংহন।দ ছাড়ে ॥ 
রথ ছেড়ে করে তবে ভূুতলে গমন। 
তর পর মল্পযুদ্ধ হইল ঘটন || 
গদ।ঘ।ত মুষ্টাঘ।ত আর বক্ষাষ।ত | 
গৃষ্ঠীঘাঁত দন্তাঁঘ।ত আর মুগ্তাখাত | 
এই রূপ কিছুক্ষণ ছইল সমর | 
এক চড়ে অচেতন হয় নৃপবর || 

কিছুক্ষণ পরে হলো চেতন তাহার । 
কল্কিরে করেন এক চড়ের প্রহার || 

চড় খেয়ে গুণধ।ম হন অচেতন । 
ধেয়ে গিয়] কে।লে নৃপ নিলেন তখন || 

রণীর নিকটে নুপ করেন গমন । 
কল্ষিরে রাণীর কাছে করেন স্থাপন || 
পুপ্যবতী চক্ষু মেলি করছ দর্শন | 
তোমারে হেরিতে কল্ষি এলেন এখন | 



চতুর্বিংশতি অধ্যায় | ১০ 
জামার সমরে দেখ দেব সনাতন । 

সুচ্ছিত ছিলেন এবে পেলেন চেতন || 
তখন স্শান্তা তবে করি যোড কর। 

ভক্তি ভাবে স্তব করেন হরিষ।স্তর || 

চতুর্বিংশতি অধ্যায় | 
তুমি ব্রহ্মা ভুমি বিষণ তুমি মহেশ্বর 

তুমি হও আদি নর তুমি বিশ্বন্তর || 
তুমি জল তুমি স্থল সাগর কানন । 
তুমি যক্ষ তুমি রক্ষ তুমি রক্ষগণ || 
তুমি ইন্দ্র তুমি যম তুমি জিদ্ধগণ । 
তিমি দেব তুমি দৈত্য তুমিই চেতন | 
জলচর স্থলচর ভুমি বোোমচর | 
তুমি নাগ তুমি জন্ত তুমি ধরাধর | 
ভুমি স্্য তুমি তাঁর ভূমি নিশাকর। 
বশিক্ঠ(দি খুনি তুমি তুমি নিশ।চর || 

তুমি রানু তুমি কেতু তুমি গ্রহগণ। 
তুমি নর তুমি নারী কা হও মন | 
তু রাম তুমি কৃষ্ণ তুমি বলরাম । 

মি কৃন্ তূমি বুদ্ধ তু তুমি স্ব্গধাঁম || 

ও রজাতল ভুমি জগন্নাথ ॥ 

তুমি ভ্রাতা তুমি বন্ধু তুমি হও তাঁতি।! 
তুমি অব্টা তুমি স্হ্জ্য তুমি হও কাল | 

তুমি নৌকা! তুমি রথ তুমি হও হাল || 

তুমি ন্বর্ণ তুমি রৌপ্য তুমিই অবণ | 
তুমি চক্ষু তুমি নাক তমিই চরণ || 

৩ 
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তুমি ত্বক ভুমি বানু তুমি হও দেক্ছ । 
তুমি কাম ভুমি ক্রোধ তুমি হুশ ন্মেহ || 
তুমি লোভ তুমি ধন তুম অহঙ্কার 
তুমি মায়া তুমি ছায়া তুমিই সংসার |! 
তুমি গঙ্গা তুমি কাশী তুমি লদীগণ | 
তুমি গয়! তুমি ক্ষেত্র তুমি বন্দবন || 
তি সতী তুমি লম্নী ভুমি হও খান | 
তুমি জপ তুমি তপ তি হও জ্ঞান || 
ভুমি ধন্ম তুমি কম্ম তুমি হও বেদ! 
তুমি শশ্ম অপকর্ণ্ম তুমি অস্যমেধ 11 
তুমিই সকার ছও তু তুমি নিরাকার । 
নর্ববব্যাপী সন।তন তুমি সর্ঘ্বাধার । 
কখন কি লীল কর ধর কে।স্ কায] |! 
কোন জন লাছি হেরি বুঝে তব মায়! | 
জেনে শুনে মম পতি করিয়াছে রণ । 
ক্ষম অপরাধ ভার হে মধুস্ছদল || 
এমনি তোমার নাম ওছে দয়াময় ॥ 

মুক্তি লাভ হয় তার ঘষে জনল্মরয় | 
আমার আগার আজ পবিত্র হইল । 
তোমারে স্পর্শির' রাজ! কৃতার্থ হইল ॥ 
কৃতার্থ হুইন্ আমি ওহে নিরগ্রান | 
কুপা করে কৃপা! কণ। কর বিতরণ |! 
সুশান্তার ্তব শুনি দেব সনাতন । 
আনন্দিত হয়ে কন সধুর বচন |) 
ছে জনন্মি কেব তুমি হও কোন জন। 
কিসের কারণে মোরে করিছ সরন || 
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শশিধজ মহারাজ বিক্রমে অপার । 

মম সহ দরশন হইয়াছে ভাঁর | 
গুহে ধর্ম কৃতযুগ শুনহ এখন । 

সমর ভূমিতে ছি করিয়া শরন || 
কে জানিল মোরে দেখ কিসের কারণ । 
জন্তঃপুরে কেন মোরে করিল স্থাপন ॥ 
শক্রপত্বী কেন মোরে করিছে স্তবন। 
আমাদের বধ কেন না করে রাজন || 

ভগবান হও তুমি দেব নারায়ণ 
ত্রিভুবন স্থিত ব্যক্তি করয় পুঁজন || 
শত্রতাব যদি দেখ যথার্থ হইত | 
তাঁহা হলে রাজা কেন গৃছেতে আনিত। 

বৈরী নহি দাঁস দাদী করছ ঈক্ষণ। 
বুপ1 কবি পদ ধূলি ককণ্ অর্পণ || 
ধন্ম বলে ওহে নাথ করি নিবেদন । 

তোমার এ দান দাসী বিখ্যাত ভুবন || 
রুতযুগ কন শুন ওহে ভগবান। 

দেঁ(ছে করে জর্ধক্ষণ তব গুণ গান। 
কুতার্থ হয়েছি আমি দেৌহার দর্শনে | 
এমন ভকত নাই তব ত্রিভুবনে || 

শুনিয়]ভাদের বাক্য কজ্কি যে তখন । - 
হাঁস্য বদনে কহেন মখুর বচন || 

তব ফ্োহ।কার বাকা করিয়। শ্রবণ । 

সন্তোধিত হইয়াছি শুনহ রাজন || 
শশিধজ মহারাজ সৈল্যেরে তখন । 
যুদ্ধ হতে সকলেরে করি নিবারণ 1 



১০৩ কল্কিপুরাণ | 

কল্কি নিজ পক্ষদের করেন বারণ । 

বাজ বাঁটী সবে তবে করে আগমন || 
উভয় দলের লোঁক হইল অপার । 
রাজগুহে স্থানাভ(ব কিবা কন আর ॥ 
রমার সহ কল্কির বিবাহ ঘটন | 

€সই রাত্রে শুভকার্য হলে! সমাপন | 
বিবাহেতে যত লে।ক করয় ভোজন । 

পরেতে তাল তার পায় অগণন || 

পঞ্চবিহশাতি অধ্যাঁয় । 
সভায় বজিয়! হয় কথঝোপিকধন | 

কোন জন ভিজ্ঞাসেন পেরে তখন | 
মহারাজ হও ভুমি মহাগুণাধ!র। 
হণবতী সতী হয় পত্বী যে তোমার ॥ 
ভূই পর হয় তব সর্ববগুণাঁকব্র । 
ভক্তির ্ত্াঁন্ত কহু সবার গোচর 1! 

কাহ।র নেকটে শিক্ষা! করেছ রাজন । 
অঞ্থন! স্বভাব হতে করেছ জভঞ্জন || 
জগত পাঁবনী হয় ভাগবতী কথ! । 

অশরবণ করিলে ছুর হয় মনোব্যথা || 
তোমার নিকটে ভূপ করিতে শ্রবণ । 
বাগ! হুইয়াছে মম ককণ বর্ণ ন || 
শশিধজ বলে শুন যত নুপগণ। 

আম!দের পুর্ব জন্ব বত বিবরণ || 
যে প্রকারে হয় দেখ ভক্তির উদয় । 
যেজকারে পাই মোর। ভক্তি শুদ্ধময় | 



পঞ্চবিংশতি অধায়। 

সহত্্ যুগের পরে ফোর! ছুই জন । 
গৃধু গৃধশ হয়ে করি জনম গ্রহণ || 
মৃত জীব মাংস অ।দি করি সংগ্রহণ । 
স্ত্রী পুকষে করি তাই আমরা ভোজন | 

১০৭ 

উভয়েতে কাট়ী কল নাহি কোনভুঃখ। . 
উভয়েতে হেরে হয় উভয়ের সুখ ॥ 
অমাদের হেরে কেন ব্যাধ ছুরাচার | 

মানস হুইল তাঁর করিতে সংহার। 
গৃহ পালিত গৃধরে করি আনয়ন 
ছাড়িয়া! দিলেক সেই বধের কারণ | 
সেই দিনক্্রী পুকষে আমর1 তখন | 
করিতে লাগিনু ভোজনের অন্বেষণ || 
কোন খাঁনে কিছু দেখ অ।মরা ন| পাই। 
অরণ্যেতে গুধু এক জেরিবারে পাই ॥ 
ভাঁবিলাম সেই স্থালে ভাছয় ভোজন । 

. কিসের কারণে গুধ রাঙিবে এ বন |। 
এতেক ভাবিয়! মনে জারা তখন । 
তাহার নিকটে শীঘ ক্র আগমন || 
ম(ংসের লে!ভেতে মুগ্ধ হয়ে হুইজন। 
ব্যাধ পাঁশে বদ্ধ হুই শুন নুপগণ।! 
০স লুদ্ধক ছুরে হেরে আমদের নশ1| 

ফাঁসের কাছেতে সেই আইল'সহস11। 

হেরিয়া তাহার হলো সন্তেঠোষিত মন । 
বলে আমাদের কন করয় ধারণ |! 

যদিও আমর করি চঞ্চর আঘ।ত | 
তবু কণ্ঠ হতে সেই ন।ছি ছাড়ে হাত |! 



১০৮ কল্কিপুরাণ | 

কথ্ধির _িগত হয় দেহ হতে তার। 
দ্চরূপে ধরে (েঁছে দেখ পুনর্ব্বার || 
গণ্ডকী শিলার কাছে করিয়া! গমন | 

চব্রণ ধরিয়। জেই আছড়ে ভখন।1 

মস্তক হইল চর্ণ কি কছিব অ।র। 
সেই ঘ।য়ে প্রাণ ত্যাগ হইল দেহছার || 

যখন বিয়োগ হলো দোহার জীবন । 
চততুুজ মূর্তি মোরা করিয়া ধারণ !| 
বিমানেতে আরোহণ ফরি ততক্ষণ | 

আ্রী পুরুষে যাই মেরা বৈকুগ্ ভুবন 1 
বৈকুঠেতে শত যুগ করি মোর? বাঁস। 
ভগবানে হেরি দেখ পুর্ণ করি আঁশ || 
তাঁর পর ব্রন্মলোক করিয়া গমন । 

গঁঁচশত যুগ মোরা রছি যে তখন | 

ভর পয দেবলোক করিয়া গমন । 

চঈরিশত যুগ মোরা রাহি যে তখন 
এক্ষণ এ রাজ বশে জনম গ্রহণ | 

সশীম্তার সহ বিভা শুদ নৃপগণ || 

ব্শিলাকপ ভগবালে করি] স্পর্শন। 
আতিস্মর হয়ে করি জন্ম এহণ || 
শিলার পরশে যদি এই বধ হয় । 

নাহি জানি সেবকের কত লাভ হয় | 
স্ত্রী পুকষে মোরা দেখ করি অন্ভুক্ষণ ।. 
স্তব স্তুতি করি হার বিবিধ পুজন।। 

শয়নে ভোৌজনে করি ভাহার অঙ্চন্। 
সমুদয় কার্ধ্য করি মাধবে অর্পণ || 



ইপঞ্চবিংশতি অধ্যার ! ১০৯ 
ফল্কি দপ ধরেছেন দেব নারাঁয়ণ। 

ফলির দমন হেতু জনম খ্রাহণ || 
ব্রন্ষা প্রমুখাত সব ফরেছি অশরবণ ! 
তর্দবধি জ্ঞাত আমি আছি জর্ববক্ষণ 11 
সভা মধ্যে এই কথা বলি নররায় | 
দশ হাজার বারণ সবে মহাঁকায় 1! 
এক লক্ষ অশ্ব দেখ অতি মনোহর । 

ছশ্হাজার রথ দেখ অতি শ্বোভাকর |! 

ছয় শত দাসী দেখ রূপ গুণবতী | 
কল্কিরে ফরেন দান ভূপ মহামতি | 
শশিধধজ বাক্য শুনি যত নৃপগণ | 
পুর্বধ জন্ম কথ] সবে করিয়া! অবণ |) 
বিল্মায় হইয়া! করে প্রশহসা অপার : 
সভানদ নবপগণ কি কহিৰ আর |! 
তদন্তর সব লোক কল্কিরে ভবন |1 
কেছ করে ধ্যান কেহ করয় পু'জন |? 
প্রুন্রায় যত রাজা জিজ্ঞাসে তখন | 
কহ ভুল কিবা ভক্ত ভক্তির লক্ষণ || 
ভক্তি বা কেমন হয় ভক্ত কফোঁন জন! 

কিবা কন্ম করে ভক্ত কি করে ভোজন ॥ 
কোন স্থানে করে সেই সময় যাপন । 
₹কবা বলে ভক্তগণ কহ মহাঁজন || 
জাঁতীশ্বর হও তুমি অবনী ভূন | 
পুর্ব জন্বা কাঁধ্য সব আছয় স্মরণ | 
তোমার ও মুখপম্মে করিয়া শবণ | 
সার্থক হইবে দেখ সবার জীবন $। 

[ ১০ এ] 



১১০ কল্কিপুরাণ । 
শুনিয়। তাঁদের বাক্য ভুপতি তখন : 
সাধু বলি বাখালেন ঘলে ঘন ।। 
তোমর1ও হও সাধু জানি এখন । 

নহিলে সাধুর কথ! জিজ্ঞাঁসে কখন । 
ব্রক্মা প্রমুখাঁত দেখ শুনেছি যেমল। 
সেই রূপ দেখ আমি করি ষেবর্ণন?! 
ব্রক্জার সভ।য় বসি বহু খবিগণ ।" 
শাঁক্্রালাপ ছয় তথা সদ? সর্বক্ষণ 11 
ন।রদে সন্বে পিয়া সনক খধিবর 1 
হুরিভক্তি কথা হয় অতি মহলোহর || 
বুদ্ধিদ্বারা মন আদি করি সহষমল | 
তার পর কৰিবেক মন্ত্র উচ্চারণ || 
পাঁদায ভঙ্গ আদি করি স্রানীয় বসল | 
ভূষণাঁদি দিয়! করে করিবে অন্ন | 
আপনার হছদে ভারে করিয়া স্থাপন | 
আপাদ মস্তক ভীর পুজিবে তখন 11 
কুরিরে আপন আতা করিয়া! মিলন | 
এক হয়ে এককারে করিবে পুজন | 

ভক্তগণ করে সদ বিষুরর স্মরণ । 
ভুক্তগণ করে সদা ভাহ্ার কীত্তন |1 
ভাঁর সেবা অনুগামী হয়ে ভক্তগণ । 
নিয়ত করয় তাঁরা সময় যাপন !। 

ব্রক্ষলোকে এই কূপ করেছি শবণ । 
তোমাদের কাছে তাঁই করিকু বর্ণন্ ) 
মৃুপগণ তাঁর পর কফরয় জ্ঞাপন । 

বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ তুমি হও হে রাজন | 



বড়বিংশতি অধ্যায় । ১১১ 
সর্ব প্রাণির হিতৈষী হুইয়] রাজন | 
হিংস'তে প্ররত্তি তব হলে কি কারণ! 

সাঁধুব্যক্কি নিজ প্রাণ করিয়! অপণ | 
'সদত করয় হছিত অবনা ভূষণ ॥। 

শশিধজ করিলেন তাঁদের উত্তর । 
বেদের শাসনে মোর। চলি নিরন্তর 11 
ক্ষত্রিয়ের ধন্দন এই করহু শ্রবণ। 
শক্ররে রাখিৰে সদা করিয় দমন || 

ব্রন্ম' কিন্বা বিষুঃ কিম্বা মহাদেব হুন। 
একত্রিত হয় যদ্দি সব জগজ্জন || 
তথ।পি ভীাদের সহ করিবে সমর 1 
ক্ষত্রিয়ের ধশ্ম এই জান নিরন্তর |! 

ষড়বিংশতি অধ্যায় | 
অবধ্য ব্যক্তিরে যেই করয় হনন্। 

মহাঁপাগী হয় সেই শুন নৃপগ্রণ || 
আবার বধ্যেরে যেই করয় রক্ষণ | 
মহাপাঁগী ছয় ষেই কি কৰ বচন || 
সর্ধত্র আছেন বিষণ দেখ বর্তমান । 
সর্ধব প্রকাশিত তিনি শুন মতিমান | 
কেবা হত হয় মনে করহু বিচার । 
কেবা তারে হত করে বুঝে দেখার ।। 

যুদ্ধ কিন্বা যজ্ঞ হেতু করয় হনন |] 
বস্ততঃ তাহার পপ নাঁছি কদাচন || 
অপন1রে মারে বিষুও শুন নৃপগণ। 
আপনিই হত বিষু বুরা সর্বক্ষণ | 



১১২ কাল্কপুরাণ । 

কাহছ।র ক্ষমত] হয় করিতে বিনাশ | 
কার জোরে বছিতেছে নিরন্তর শ্বাস 

ক্ষত্রিয় নন্দন মের! শুন নৃপ্গণ । 
যজ্ঞ কিম্বা যুদ্ধ করি ধন্ম সনাতন |! 

এই ক্ধরপে যেই করে সময় যাপন । 

তাহার পক্ষেতে হয় ছরি আরাধন ! 

নৃপগণ বলে দেখ শুন হে রাজন । 
বিষয়ে বৈরাঁশী নিমি হৈল কি কারণ ॥ 
ভাঁগবতী মার! হয় বুবাি অগোচর। 

সংসারে ভ্রমণ তাই করে নিরন্তর 1 
নুপগণ বহু জন্ত করিয়া! গ্রহণ | 
তীর্থ ক্ষেত্র আদি যত করে দরশন 1! 

সাখু সঙ্গে অনুরাগ ঈশ্বর সাধন । 
অনেক কষ্টেতে হয় করহু এবণ | 
সত্ব গুণে গুপান্থিত হয় যেই জন্ | 
কেবল করয় তেই ছরির সাধন || 
রজোগুণে আচ্ছ।দিত হয় যেই জন ! 

কম্ম ঘারা করে জেই হরির পুজন | 
মহারাজ নিমি জেই ভক্তির অধীন) 
অত্ব গুণে ভজে সেই হরি চিরদিন || 
এমনি ভক্তির গুণ কে করে বর্ণন | 
বিষয়ে (বিরাগ ভার হইল তখন || 
ইহুলে।ক সুখ নহি চায় ভক্তগণ । 
ধ্যান করে পাদপদ্ম যত ভক্তগণ |! 

ভক্তরূপ ধরেছেন প্রভু নিরঞ্ীন । 
আপনি করেন দেখ আপন সাধল |! 



সপগ্তবিংশতি অধ্যায় | [পু লি 
€. 

সগুবিংশতি অধ্যায় । 

স্থৃত বলিলেন শুন যত মুনগণ। 
সভা মধ্যে শশিধজ এই দূপ কন || 

তার পর প্রীত মনে কহেন বচন | 
ওছে ভগবন কজ্কি পুরুষ রতন | 
সমুদয় ধরা হয় তব অধিকার | 
সর্ব[ধার সর্ববাকার তুমি সর্বসার ॥ 
নিত্য ব্যাপী নিত্য স্থায়ী ভকত রঞ্জন । 
দীনবন্ধু দীননাথ সত্য নিরঞ্জন || 
তোমার একাংশ হয় বিধি বিষুও হর | 
দয়া কর কুপাঁকর জর্বব দুঃখ হর || ; 
নিরন্তর তব অঙ্গে কত হয় লয়। 

তোমার ইচ্ছায় নাথ পুনরায় হয় !। 
সবার ঈশ্বর তুমি সবার আব্রপ । 
দীন হীনে দয়] কর ওছে কুপাময় | 
মন কথ] জ্ঞাত তুমি আছ সর্বক্ষণ | 
বুঝিয়! করস কাধ্য ওহে নিরগ্ুন | 
জাহুবাঁন মনকথা পূর্ববেতে যেমন 1 
আমার মনের কথ। জেনেছ তেমন |। 

দবিবিদ বত্বীন্ত কিছু তব মনে নাই। 
তাই ওহে সুরেশ্বর তোমারে সুধাই | 
এতেক বলিল যদি সেই নরধন | 

শুনিয়] কল্ষির হলো] লজ্জিত বদন | 
হেরিয় ভীহার ভাঁব ঘত নৃপগণ ! 
বিন্ময় হইয়া তার] করেন ঈক্ষণ !! 



১১৪ ক্কিপুরাঁণ | 
সকলেতে এক বাক্য হইয়া তখন | 
কল্কির ক'ছে কহেন বিনয় বচন || 
ভগবন! সকলেতে তোমারে স্ুধাই । 
কি কথা বলেন শশিধজ তব ই 11 

অধো মুখ হলে নাথ কৈসের কারণ । 
কিছুই বুঝিতে নারি হে মধুস্দন || 

সবিশেষ কহি কর আমাদের জ্ঞাত 
শীঘ্র করি বল তাই জগতের নাথ |! 
জন্মিছে ইহাতে দেখ মহ্ছত সংশয় । 

উদ্ধার করহু তুমি ওহে দয়াময় |) 
তাহাদের বকা সব করিয়া আবণ | 

মধুর বচনে করে সবে সম্বোধন 11 - 

শ্বশুরেরে জিজ্ঞাসহু যত নুপগণ। 

উহার নিকটে সবে শুনহ এখন || 
অতিশয় জ্ঞানী ভূপ বিদ্বান স্ধীর ! 
বিঞুঃভক্ত ছয় রাজা ধন্মে মনঃস্ছির 11 
ভূত ভবিষ্যত সব জানে নরপতি | 

তাহারে জিজ্ঞাসা কর শির করি মতি । 

শুনিয়] ভাহার বাক্য যত ভূপগণ | 
শশিধজ ভূর প্রতি কহেন বচন |! 
শুনিয়। তোমার বাক্য অবনী ভূষণ! 
ক্ফির কি জন্থে হলো লজ্জিত বদন । 
শশিধজ কহিলেন অন নৃপগণ। 

রাম।বভারের কথ! করি যে বর্ণন | 

ইজ্দজিত জগ্লিগুহে ত্রন্মার সাধন । 

বর মাছে ভার কাছে করিয়! পুজন 



নগ্তবিংশতি অধ্যায় । ১১৫ 
যজ্ঞ ভঙ্গ করে তার স্মিত্রা নন্দন । 
বধ করে ছিল দেখ শুন সর্ব্ব জন || 
ব্রহ্মবীর বধ করে হয়ে ছিল পাপ । 
একা হিক জ্বর লক্মমণেরে দেয় তা?! 
জ্বরের প্রকে'পে তিনি হইয়া কাতর । 

জ্বর দমনার্থ ডাকে দ্বিবিদ বানর ॥ 
অশ্খিনী কুম।র অংশে সেই জন্মে ছিল | 
প্রথমতঃ লক্মমণেরে স্নান করাইল ॥ 
বীরভদ্র পত্র পরে করিয়া লিখন | 
লক্ষমণেরে শীন্র তাঁই করান দর্শন || 
যখন পত্রের মন্ম হেরেন লক্ষ্মণ | 
নিজ্বর হলেন তিনি শুন নৃপগণ || 
দ্বিবিদের এই রূর্প ছেরে গুণপনা। 
সর্বদা বলেন বর করহ প্রার্থনা || 
দ্রিবিদ বলেন শুন ঠাকুর লক্ষমণ | 
তোম।র হস্তেতে হলে আমার নিধন |! 

ঘুচিবে বানর দেহ ছইব মোঁচন। 
মুক্তি পদ পাব তাহছে কে করে বারণ | 
লক্মমণ বলেন শুন তুমি গুণধাম। 

জন্বাভ্তরে হইব যে আমি বলরাম || 
তখন তোম।রে আমি করিব নিধন । 

আমার বচন কড় নহিবে লঙ্ঘন । 
তোমার এ পত্র যেই করিবে পঠন | 

একাছিক জবর হতে ছবে বিমোচন ॥ 
পরেতে যখন তিনি হন অবভার । 

ব।নরত্ব যায় নুক্তি লাভ হয় তাঁর ॥! 



১১৬ ক্কিপুরাণ | 
নামন রূপেতে যবে দেব সনাতন । 
বলির নিকটে বর করেন ষাঁচন। 

তিন পাঁদভভ্মি তিনি যাচেন সত্বর। 

দিয়) তুমি তুষ্ট কর ওহে নৃপবর || 
তিন পাদ ভূমি নপ দিলেন তখন। 
এক পদে ব্যাপিলেন পৃথিবী তখন |! 
'ছিতীয় পদেতে ত্বর্গ ব্যাপিল তখন । 

সেইক।লে জান্ুবান করেন গমন || 

আকাশেতে শিয়া দেখ সেই খক্ষচর | 

স্তব করে পুজা করে ভাহার গোচর || 
তোমার হ।তেতে মরি দেহ এই বর । 
আর কিছু নাহি চাছি তোঁম।র গোচর || 
বামন বলেন শুন আমর বচন। 

কৃষ্ণ অবতার আমি হইব যখন || 
তখন তোমারে আমি করিব নিধন। 
পুনরায় জন্ম তব ন1। হবে কখন || 

দ্বপরেতে সত্রাজিত হয়তো র।/জন ৷ 
সুর্য ভক্ত হুয় সেই শুন সর্বজন || 
তাহার স্তবেতে তুষ্ট হয়ে দ্িবাঁকর । 
দিলেন তাহার মনি অতি শোভাকর || 

মণির কিরণে অন্ধকার দুর হয়। 
যাঁর গুছে রছে সর্ধব দুঃখ হয় ক্ষয় | 
গ্রসেন বিবাদ করে মণির কারণ । 
প্রসেন হইল হত মণির কারণ | 
কৃষ্ণ প্রতি দোঁষারেপ মণির কারণ 
কৃষ্ণ নিন্দ! করে সবে মণির কারণ | 



অফ্টাবিংশতি অধ্যায় / ১১৭ 
জাযুবাঁন সহ যুদ্ধ মণির কারণ। 

জাম্ববভী সহ বিভা মণির কারণ |! 
পরেতে কৃষ্ণের হস্তে হইয়া নিধল। 

' জাুবান করে দেখ বৈকুঠে গমন || 
নিরন্তর মম মনে এই ইচ্ছা] হয়। 
স্বদর্শন অস্ত্রে মরি ওহে নৃপ চয়|। 
সাক্কেতিক কথা মম করিয়া শ্রবণ | 
বিভুর হইয়াছিল লজ্জিত বদন |। 
শ্বশুরে কেমনে আমি করিব নিধন | 
লজ্জার কারণ শুন যত নুপণণ || 

অষ্টাবিংশতি অধ্যায় | 
শশিধজ নৃপে কল্কি করি সম্ভাষণ | 

সৈন্য সহ করিলেন বিদায় গ্রহণ || 
সৈন্যগণ সঙ্গে লয়ে যত নৃপগণ। 
কাঞ্চনী পুরীতে সবেদিল দরশন || 

পুরীর চৌদিকে হেরি গিরি চূর্ণ হয়| 
বিষ বর্ষধিনী সাপিনী নিরন্তর রয় ॥ 
কার সাধ্য পারে পুরী করিতে লঙ্ঘন ) 
দর্শনেতে প্রাণ ল!শে বিষধরীগণ || 

কল্ষি তবে দেখ সবে নিজ পরাক্রষে । 

স্বীয় অস্ত্রে পুরী ভেদ হয় ভ্রমেহ।। 
রতনে নিশ্মিত পুরী অতি স্ুশোভন । 
মণিতে ভূষিত যত নাগ কল্যাগণ || 
মাঁনব মাত্রের লাম নাহিক তথায় । 

নাগকন্যা চারিদিকে কেবল বেড়ায় 1। 



১১৮ কল্কিপুরাণ। 

বিচিত্র এরূপ কঙ্ছকি করিয়। দর্শন | 
কি আশ্চর্য ছেরি দেখ যত নৃপগণ || 
এই পুরী হের অমি এখব্য শালিনী। 
ইহাতে আছয় সুধু যতেক নাশিনী || 
অবল বলার সহ কে করিবে রণ । 

কত্তব্য কি অকবস্ত্য বল নৃপগণ ॥। 
এই ক্ূপে সকলেতৈে করয় চিন্তন | 

কিছুই বলিতে নারে সচিন্তিত মন। 
ইহার মধ্যেতে দেখ দৈব বাণী হয়। 
কল্কির সহিত শুনে যত নৈন্য চয় || 
ভগবন কল্কিদেব ককন শ্রবণ । 
সকলেতে এই পুরী করিছ দর্শন ॥ 
পুরী মাঝে তোম। ভিন্ন না করে গমন 
যাঁইলে যাইবে সেই শমন সদন ॥| 

এ পুরীর মধ্যে আছে বিষ কন্যগণ। 
দরশনে প্রাণ নাশ হয় ততক্ষণ || 

তুমি দেব আদি €দব ব্রন্ম সন।তন। 
(তোমা বিন1 কাঁর সাধ্য করয় গমন || 

আমার বচন দেব কর অবধান। 

একাকী পুরীর মধ্যে করছ প্রয়ান || 
দৈববানী শুনে তবে দেব সনাতন । 
অশ্বারোহী শুক সহ করেন গমন |! 
খড়গ চম্ম আদি অস্ত্র করিয়। ধারণ | 

একাকী গ্ুরীর মধ্যে যান ততক্ষণ || 
অপুর্ব পুরীর মাঝে করেন দর্শন । 
কার স।ধ্য হয় তাহা করিতে বণন ।। 



অফ্টাবিংতি অধ্যায় | ১১৯ 
তথকাঁর বিষকন্যা ছেরে ভর রূপ | 
কিছু বিকুত নহে আছে এক রূপ | 
সহাস্য বদনে ধনী কছেন বচন। 
বোধ হুয় হয় যেন অমৃত বর্ষণ | 

কে তুমি স্মন্দর নর কিসের কারণ | 
আসিয়াঁছ পুরী মাঝে বলছ কারণ || 
উঞ্স কীর্ধা নর কিম্বা আর কোন জন। 

নয়ন গথেতে যেবা পড়েছে কখন || 

ততক্ষণ ক্ষীণ প্রাণ ছয়ে সেই জন। 
এমুন সদনে করে আতিথা গ্রহণ || 

দেব দৈতা আদি করি কিম্বা কোন জন। 
সদয় কার প্রতি নহেত নয়ন || 

কিন্তু আমি জানিনাক কিসের কারণ । 
তোঁষা প্রতি কেন করে অমৃত বর্ষণ || 

কেন সেই ত্রুর ভাঁব করে বিসর্জন 
স্ধা রস কেন সেই করে বরিষণ 11 
বোধ হয় হুবে তুমি কোন মহাজন! 
নহিলে সদয় কেন হইবে নয়ন || 
তোমার চরণে করি শত নমক্ক|র ৷ 

কত পুণ্যবতী অমি ওহে গুপাঁধাঁর || 

আমি দীন বিষেক্ষণ! সদ] ক্রুব্র মতি। 
নিরন্তর হইতেছে পাপ পথে মতি | 
তোমায় আমায় দেখ কতই অস্তর ! 

কোন পণ্যে হও তুমি নয়ন গোঁচর |! 
কক্কি কন সুরূপন্সি শুনহ বচল। 

কার কন্য1 হও তুমি তুমি কোঁন জন || 



১২০ কল্কিপুরাণ | 

কি কারণে বিষনেত্র হয়েছে তোমার । 

কি কারণে বাস হেথা হয়েছে তোমার |! 

সবিশেষ কর ধনি বলহু ত্বরিত | 
শুনিয়! হইবে মম পুলকিত চিত ॥ 

বিবকন্য! শুনে তবে কল্কির বচন ! 
মধুর অমৃত বাঁক্যে করয় বর্ণন || 
চিত্র শ্রীব নাম হয় গন্ধবর্ধ রাজন । 
ধন্মেতে ধার্ট্মিক বীর নাহিক ভুলন ।! 
এমনি তাহার রূপ শ্চণ মহাজল । 
ক।মদেব রূপ ছেরে করে পলায়ন।। 

তাঁহার রমণী হই লাম সুলে।চনা। 
যোগাই পির মন করি গুণপন1 11 
ভাল বাঁজিতেদ পতি প্রাণের সহিত | 
করিতেন সদ! যাঁতে হয় মম ছিত ॥ 
যখন যা চাহিতাঁম পেতেম তখন । 

যোগাইত মম মন্ করিয়া যতন | 
অ।মি করিতা'ম কন্ম নিজ প্রাণপণে । 
যখন যা বলিতেন সুতো! মেইক্ষণে || 

পতি নিদ্রা গেলে আমি হতেম নিক্দরিত | 
উচ্ছিষ্ট খাইলে উী'র তুষ্ট ছতো চিত || 
এক দণ্ড কছ ছাড়া হতে! না! কখন । 

এক দগ্ড অদর্শনে ব্যাকুল জীবন | 
এক হয়ে ভনুদ্বয় হইত মিলন । 
এক ঠাই ভুজনাঁর হইত ভোজন ॥ 
এক ঠাঁই উভয়ের হইভ শয়ন । 

এক ঠাই উভয়ের হইত গমন || 



অফ্টাবিংশতি অধ্বায় |! ১২১ 
কের ছুঃখেতে দুঃখ হইত ভখন | 
একের স্ুখেতে সুখ ছইত, তখন | 
এমন সময় দেখ বসন্ত রাজন | 

ধরাঁতলে দেখ! দেন লয়ে সৈন্যগণ 1 
বসন্তের আগমন হেরিয়া হেমন্ত। 

পলাইয়। ঘাঁয় রায় লইয়। সামন্ত ; 
জড় সড় ছিল লোক শীতের প্রভাবে । 
আনন্দ হিল্লোলে ভাসে বসজের ভাবে! 
যতেফ পাদপগণ ত্যজি পুর্ব ভাব | 
বসম্তাগমনে তাঁর! ধরে নব ভাঁব।$ 
অমিষ্ট স্ন্বাদ ফলে হইয়াছে নভ1 
যোগাসনে ধ্যানে রত যেন ভাগবত | 

বক্ষোপরি প্রম্ষ,টিত পুষ্প নান! জাঁভি | 
মনোছুঃখ হরে যাঁর নিলে তাঁর ভাঁতি| 
কল্ছারাদি ফুটিয়াছে সরোবর তীরে । 
তছুপরি খগ্রন খঞ্রনী বায় ধীরে ॥ 
ভাছে ঘন রস জদ] চল করে। 
কলেবর কম্প হয় বিরোচন করে । 
কুঠ ভালে বনিয়া শিখিন সারিহ। 
ঝঙ্কার করিছে তাঁর] যাই বলিছাঁরি 1. 
কোক কফেকী রহিয়াছে সদা মুখে২। 
দিবমেতে সুখে কিন্ত রাত্রে মরে ছহখে 1 
মৃদু মন্দ বহছিতেছে মলয়! পঁবন। ও 
ক্ষপাকর সিপ্ধ রল্মি করে বরিষণ || 
সখার পাহায্য হেতু ব্যস্ত রতিপাঁভি ! 
বৈরছিনী ছেরে বাঁণ হাঁনে শীভ্রগতি | 

(১৯) 



১২২ কন্কিপুরাঁণ | 
মনপ্রিয় বন্রিয় করে কুহু রব ? 
বিরছেতে বিরছিনী ডাকে ভৰ ধর ॥ 
কোথা হে ককণ। ময় ভকত রঞ্ীন | 

নাথ সনে শীঘ্র মোর করুন মিলন 1) 
কি কছিব আর গত কি কহিব আর । 
অবলা সরল জনে ককন উদ্ধার || 
প্রবাসী যতেক জন চক্ষে বছে ধারা । 

শার্ণ জীর্ণ তনু সদ1 ভেবে দার] |! 
আহ কিবা মনো লে ভা, ছেরি বসন্তের শে।জ। 

প্রেম রসে মত্ত জগজ্জন। 

জন্য অন্য ভাব তাজি মনোভিব রসে মজি" 

রহিয়াছে রমণী রমণ | 
রতেক যুবকগণ» লয়ে রমণী রভল» 

রঙ্গ ভঙ্গ করে তারা কত। 
নাহিক তাঁদের দুঃখ, কতই করে কৌতুক, 

বর্ণনেতে হই যে বিরত ॥ 
হয়োগীর স্খ যত বিয়োগির দুঃখ তত» 

বক্ষ ভাসে নয়নের জলে। 

ব্লাতিপতির প্রভাবে, তনু থরং কাপে” 
উন্ছৎ মুখে সদ! বলে ॥ 

কোকিল বখিল অতি, কভু নহে শান্তমতি, 
জ্বালায় যে কুছ স্বরে । 

্সিপ্ষাকর শশধর, বরিষিয়ে মিদ্ধকর” 

গরল জমান বোধ করে| 
নাহি হেরি কৌন.স্ুখ, বির সদাই মুখ, 

চোরের মণী প্রায় আছে। 



অফ্টাবিংশত্তি অধ্যায় | ১২৩ 

বক করিব কোথ। যাব, কোথা গেলে দেখা পাৰ, 
মনে চ্ভঃখ কই কার কাছে || 

বসন্তাগমন হেরি অমি যে তখন | 
উল্ল/জিভ ছোঁল মন আনন্দে মগন || 
একদ! মনের মধ্যে হইল উদয় । 
বিহার করিব অজি উদ্যানে নিশ্চর || 
পতিরে ডাকিয়া তবে কহি বিবরণ । 

গন্ধম।দন পর্বতে করিৰ গমন 11 
ইনুর কারণে তুমি রমণী ভূষণ । 
বিমান প্রস্তত করে দেহ হে এখন। 
শনিয়। আমার কথ! রমণী মোহন | 

'বিমান প্রস্তত হলে! নিমিষে তখন | 
তদুপরি পতি সনে করি আরোহণ । 

পর্বতে ভ্রমণ করি হরধিত মন | 
একেত বসন্ত কল তাহে ফুলশর। 

শাঘ্ধগতি হানে দেখ আমার উপর || 
মদনে মোছিত চিভকি করি তখন । 
পতির সছিত করি নে স্থানে রমণ | 
ক।মরণে রতি হলেম যখন ! 
সেই স্থানে যক্ষ মুনি ছিল এক জন || 
আমাদের বিহার হেরিয় সেইক্ষণ | 

সম প্রভি অভিশাপ দেন সেইক্ষণ || 
লে সুরূপসী ধনী ভুবন মোছিনী ॥ 
সর] জ্ঞান কর ধরা যৌবন গর্ধি্বনী' | 
আমার সম্মুখে তুমি করহু বিছার। 
ল্জ্জ1 ভয় বুঝি কিছু নাছিক তোম।র || 



১২৪ কক্কিপুরাণ | 

শাপ দিক তোরে আমি শুনলে! রমণখ 
সাঁপিনী হুইয়] থাক দিবস রজনী || 
বিষনেত্রা হইবেক অভি উগ্রতর | 
যে কেহ হছেরিবে যাবে শমন গোচর ॥ 
যখন সে ভগবান ধরি কফজ্কি বেশ । 

দিগিজয়ে ভ্রমিবেন এদেশ ওদেশ |) 

নয়ন পথের পান্থ হয়ে সনাতন । 
উদ্ধার করিবে ভোরে শুনহ বচন || 
বলিতৈ২ কথা দেহ ততক্ষণ । 

সাপিনী আকার দেখ করিল ধারখ 1 
আমার বিরহে পতি করেন বিলাপ! 
আমার বিরহে পতি পায় কত ভাপ 1! 

হেয়িয়)] গতির দশ] ব্যাকুলিত মন | 
সাপিনী হুইয়1 হুই এস্থানে পতন | 
মনোঞ্চঃখে কাটি কাল ওহে সনাতন । 
বহু দিন পরে ক্থেরি যুগল চরণ || 
এখন তোমার কাছে করি যোড় হু।ত ! 

স্বুচাঁও নাণিনী দেহ গছে জগন্নাথ || 
গতি শক্তি নাহি মোর ওছে ভগবান ।' 
এক পদ যেতে নারি কভু নছে আন |. 
বোধ হয় কিছু পুণ্য আহিল আমার । 
তারি জন্যে দরশন চরণ তোমার !! 
আমর এ অতি পাপ করন মোচন । 
প্তির কাছেতে তবে করিব গমন || 

এতেক বলিয়া সেই ভাজিয়া সে দেছ। 
শীঘগতি গেল ধনী বথা পতি গেহু!! 



উনব্রিংশত অধ্যায় | ১২৫ 

€স পুরী করেন কল্কি মককে এদান | 
অযোধ্যা] নগর আরে! করিলেন দাঁন 1! 

মথুরায় স্ূর্ধ্যকেতৃ ছলে! লরপতি । 
বারনাবতে দেব।গী হুইল ভূপতি /! 
হন্তিনাপুর মাকুন্দ আর ঘুকস্ল | 
আব এক স্থান পাঁন নাম অরিস্কল 11 
এইরূপে ভক্তগণে করিয়া? স্কাপিত । 
নিজ গুহে আইলেন করিয়] তবরিত | 
জ্রাতাঁদের দেন তিনি রাজ্য স্থবিজ্তার 
জ্ঞ।তিগণ হলো রাজ] কি কহিব আর |! 
বিশাখযুপেরে দিলেন বন্ছবিধ দেশ । 
ছুই পত্রে দেন তিনি বনু রাজ্য দেশ 1 
পিভ্ মা দেবা করি বস্তবে নিরন্তর | 
প্রজাগণ হলে! সবে ধশ্মেতে তৎপন্র 1' 
কুই পন্থী সহ করেন গুহহথাচরণ | 
শস্য পুর্ণ বস্তমতি হইল তখন | 
রোগ শোক ভয়ে করে দুরে পলায়ন । 

আনন্দে ত্রিলোক রঙে সর্ববদ1! মগন | 

উনত্রিংশভ জধ্যায়। 
শো নক কহেন কহ নত মুনিবর | 

কোথায় গেলেন শশিধজ নৃপবর | 

মায়াস্তভবকি একার করিল-র(জন। 
মুক্তিলাভ কি একারে পাইল রাজল ।। 
এই সব বিবরণ করিয়। বিস্ত।র 1 

বর্ণনা করহ মুনি কি কছিব জার |! 



১২৬ কলন্কিপুরাণ | 
স্ুত কন শুন বলি যত মুনিগণ | 
মনোযোগ দিয় সবে করহু বণ || 

মাঁকণগ্ডেয় মহামুনি করয় জ্ঞাপন । 

মায় স্তব শুকদেব করহু বর্ণন | 
মায় আব শুকদেব বলেন তখন. 

পাপ তাপ নাশ পায় করিলে অবণ | 
বিষুভক্ত শশিধ্জ তাজ্ে রাজ্যভাঁর । 

বনেতে গমন করি সঙ্গে পত্বী তার ॥। 
ভর্তি ভাবে ধ্যানে রত হলেন তখন । 

মায়জ্তব করিলেন করি শুদ্ধ মন। 
কার স্বরূপ ভুমি বিশ্বের জননী | 
বিশুদ্ধ সন্ত প্রধাঁনা বিশ্বের পাঁলনী | 
বৃশাঙী বেদৈক গমা। ভুমি আদ্যামায়া। 
কৃপা করি দেহ মোরে তব পদ ছায়111 
সহসাঁর স।গরে মাতা করিয়া প্রেরণ । 
হাঁবু ডুবু খাই সদ কন বারণ || 

ন! জানি সঁ(তাঁর জমি না! জানি দাতার 
প্রাঁণত্য।গ হয় মম বুঝি এইবার || 

তুমি লক্গমী তুমি ব্রাঙ্মী শড়ু বিমোহিনী। 

ভ্িলোক তার্রিণী তা] ত্রিতাপ হারিনী || 

অবিদ্যা নাশিনী তুমি শঙ্কট নাশিনী। 

হুণত্রয়ী তত্বময়ী মানস বামিনী |] 
মূলাধার সর্ববাধার] তুমি নির।কাঁর] | 

আদ্য। সিদ্ধ! লিদ্ধ বিদ্য] তুমি নিরাধারা1| 

তুমি সুক্ষ] তুমি স্থুলা মুক্তি প্রদায়িনী | 

তুমি রাঁধা তুমি শামা বেদ এসবিনী || 



উনত্রিংশত অধ্যায় । ১২৭ 
তুমি দিক তুমে গ্রহ তুমি গুণাধর] । 

ব্রন্ম সনাতনী তুমি তুমি খরা ধর! | 
না জানি তে।মার তত্ব আমি ভক্তি হীন | 

কৃপা করি ত।র শীঘু আমি দীন হীন ।) 
পাতিয়াছ মায়! জাঁল কাটিতে কে পারে । 
দয়! করি নিজ গুণে তার মা আমারে ।। 

দিন যত হয় গত প্রাণের বিনাশ | 
কাল অ।সিতেছে বেগে করিবারে প্র(স 1 

এই বেলা কৃপা করি ভক্তি বিতরণ | 
শীঘ, করি দেও মাতা আমি অভাজন॥ 
বুবাতে নাপারি আমি কি করি উপায় । 
কি করিব কোখা যাব বলছ আমায় || 

তৃমি না করিলে দয়! জগত জননী | 
আর কে করিবে সত] বলুন আপনি |! 
তোমার আজ্ঞাঁতে অমি লই জন্মভ।র | 
শীঘ্ করি ককন যে আমারে নিস্তাঁর 11 
যখন আমারে মাত ধরবে শমন। 
তখন কোথায় রবে আমার চেতন ||, 

বল বুদ্ধি আদ্দি যত হইবেক ছত। 
উঠিবার শক্তি নানি রছিষে তাঁবত |! 
দারা স্রত চারি পাঁশে করিবে রোদল। 
বদন থাকিতে আমি না কব বচন ।। 
নয়ন থাঁকিভে নাহি করিব দর্শন । 

শ্রবণ থাকিতে নাছি করিব শবণ || 

পড়িয়। রহিবে হাত না হবে গ্রহণ ! 
চরণ থাকিতে নাহি হইবে চলন |! 



১২৮ কল্কিপুরাণ | 

অ।মি২ রব তবে না রহিবে আর। 

কৃপা কণা বিভরিয়ে ককন নিক্ত'র || 
এত যদি স্তব রাজ করেন তখন । 
সেইক্ষণ মায়] দেবী দেন দরশন || 

মায়।দেবী কন শুন ওহে গুণধার। 
মায়] হতে করিলাম তোমারে উদ্ধার || 
হেথা হতে কো কাম্কুখে করিয়া গমন | 
হরির পুজন কর হরির শুবন | 
এক মাত্র সর্রসার পতিত পীবন। 
নিত্য নিরাময় সেই জীবের জীবন || 
পুর্ণ ব্রহ্ম বলি ধারে বর্ণে বেদ মতে। 
পুকষ বলিয়। ফারে কছে শঙ মতে ॥ 
তন্ত্রাদি মতেতে ধারে কহেন সাকার । 
ন্যায় পাতগঞ্্রল কহে প্ুকষ আকার || 

ভজ্রমেতে মজিয়। জীব কহে ন।ন1 মত। 
বিষণ নাম লয়ে কেহ জপে অবিরত ! 
কেছু বলে ভুর্গ কালি কেহ বলে শিব । 
কেহ বলে কৃষ্ণ নামে খ্ুচিবে অশিব ॥ 

কি রপে বর্ণিব আমি ভাবিয়। না পাই । 
কি বলিব কি করিব কারে বাস্ুধাই ||. 
মোহেতে ঘেরেছে সব কি কহির আর। 
আমি রব করে সদা একি চমৎকার । 
গদ্য পদ্যে বর্ণি প্রভূ শক্তি মোর নাই | 
পাছে অপরাঁধি হই ভাবিতেছি তাই । 
আদিছে মহিষধধজ করি ঘোর বেশ 11 

বুঝি এর হাতে প্রভু পণ হয় শেষ |! 



উনত্রিংশত অধ্যায়। ১২৯ 

ন।টুয়ার বেশ ধরি করিতেছি ন।ট | 
ভব ছাট মধ্যে ফিরি করি কত ঠাট | 
নিষ্টা হয়ে মনাঁমার ছুরি কর সার। 
এক মেবা দ্বিতীয়ম ভাব অনিবাঁর || 
কোথা বিশ্ব ননাতিন দর্ব অধিপতি । 
হর নাথ শীঘ করি মনের ভুর্গতি |। 
শাঘু করি দয়া জল করন বর্ষণ । 
শাক্রপক্ষ আছে যত ছউক পতন |! 

বল।ই বলে সংসার হয় ছার খার। 
দীন হীন যত মোঁরা করি হাছছ[কার | 

এই কর দীননাথ অগতির গতি । 

তব গুণ গ(ণে যেন হয় মম মতি ।। 
তুমি সার সারাৎসার জগত জীবন । 
সর্ধব্যাপি লিরাকার সত্য সনাতন || 
কর কর কর কৃপাঁ ওহে কৃপাময়। 
দয়াময় নামে তব কলঙ্ক ন। হয় || 

আমিৎ আর যেন মুখে নাহিবলি । 
অজ্ঞান কন্টক পথে আর নাহি চলি || 
নিদাঁঘ কালের আমি নাহি করি ভয়। 
অন্তরের আীম্ম শীঘ্ব তুমি কর লয় | 
তাপেতে দহিছে দেঁছ কি করি বল না। 
ল] কর ছলন1 আর ন1! কর ছলম11| 

অহঙ্কার দিবাকর তাঁপে নাঁশে শাড়ি | 
অভিম।ন অমিল থে করের অন্মি বডি 1! 



১৩০ কল্কিপুরাণ | 
কম্ম ভোগ ধুলতে পুর্ণিত করে স্যক্টি। 
আশা! রূপ ঘুর্ণবাঁতে মাছি চলে দি |! 
ধন ভূষ্টা তাছে সদ রহিছে প্রবল | 
মানস চাতক ডাকে সঘনে দে জল || 
লোভরূপ পয়ে'ধর করিছে গর্জন । 
ক্রোধ রূপ বজাঘাত হতেছে সঘন || 
খুধু করি জ্বলে সদা কামনা অনল । 
দয়! নদী শুকায়েছে নাহি তাঁহে জল 11 
ক ভাঁয় হিৎসাঁরূপ কি কছিব আঁর। 
জীবনে জীবন দিয় ত্যজিব এবার |) 
স্তবে তুষ্ট হয়ে তবে শ্রীমতুস্দেন | 
স্সদর্শান চক্রে করি মস্তক ছেদন 11 
মুক্তি পদর্ভারে হরি দেন ততক্ষণ | 
এক হয়ে একাঁকারে মৈিলিল তখন | 

ত্রিংশত অধ্যায় | 

এক দিন বিষু্যশ| কছেন বচন । 
গুছে পুত্র নাহি জানি মরিব কখন || 
ধ্স কন্মা করি আমি মনে ইচ্ছ 1 হুয়। 
ন!করিলে দেখ সেই ইচ্ছা ছয় লয় || 
বহু দেন বলিয়াছি যজ্ঞের কারণ | 
দিখ্বিজয় করি কর অর্থের গ্রহণ | 
দিপ্িজয় করি বাপু এসেছ এখন । 
তাই পুক্র বলি কর যজ্ঞ আয়োজন | 
শুনিয়। পিভার কথ। ব্রন্ম নিরঞ্জন । 

নিযুক্ত করেন লেক যজ্ঞের কারণ || 



ভ্রিংশত অধ্যায়। ১৩১ 

শীঘগতি আঁয়ৌজন করি সমাঁপন। 

কন্কি কহিলেন তবে পিতারে তখন || 

শুভদিনে শুভক্ষণে আরম্ত হইল । 

 হোঁত।গণ হরি ধ্যান করিতে লাগিল ॥ 

অশ্বপ্থাম] মখুচ্ছন্দ ব্যাস কৃপাচাধ্য। 
মন্দপাঁল বশিচ্ঠাদি অর ধৌম্যাচাধ্য | 
যজ্কেতে হুইল বত এই মুনিগণ । 

নকলেতে মুল মন্ত্র করি ডচ্চারণ | 

উচ্চারিতে সকলার হইতে বদল । 
নিশ্বরয় হৃতাশন শুন সর্বজন ॥ 
গঙ্গ। যমুনার মধ্যবত্তাঁ হয় স্থান। 
যজ্ঞকুণ্ড সেই স্থানে হয়েছ নিশ্মাণ ॥ 
শজ্বমতে হলে। দেখ যজ্ঞ সমাপন | 

দান আদি যত হয় কে করে বর্ণন॥ 

চর্ব্র চষ্য লেহা পেয় যত দ্রব্যগণ | 

নিমক্ত্রিত যত ব্যক্তি করয় ভোজন || 

অগ্নিদেব হইলেন রান্ধনী ব্রাহ্মণ 
জল দাতা নিজে দেখ আপনি বৰুণ || 
পরিবেফী। হইলেন দেবতা পবন । 
যাহার যেমন ইচ্ছা পান লেইক্ষণ | 
নৃত্য গীত হইতেছে নিয়ত সভায়! 
উর্বশী মেনক নখচে হেরে মোহ যায় ॥ 
একেত সকলে হয় সুন্দরী রমণী । 
কটাক্ষেতে প্রাণ কাড়ি লয়" যে তখনি || 

পৃথিবী অদৈন্য ছলে! ধন বিতরণে । 
দীন ছুঃখি ছলে! ধনি কি কব বচনে |! 



১৩২, কক্কিপুরাণ। 

বিঞু্যশ! পুত্র প্রভি কছেম বচন। 
গঙ্গাতীরে বাস মোরা করিগে এখন || 
শুনিয়া পিতার কথা ককণা নিধান। 

গঙ্গাতীরে থাঁকিবার করেন বিধান || 
নারদ তধুপু স্ এমন সময় । 
হেরিতে আসেন ভারা নিভ্য নিরাময় |! 
বিষুষশা খষিদের করিয়! দর্শন । 
সমাদরে অত্যর্থনা করেন তখন || - 
জন্মে কত পুণ্য অর্জন করেছি) 
তোঁম] হেন পুণ্যবানে দর্শন পেয়েছি || 
অগ্য মম গৃহ অগ্নি সন্ভষ্ট হইল । 
অদ্ভ মম পিতৃগণ তর্পিত হুইল ॥ 
অছ) দেবগণ যত হধ্িত হইল | 
হেরিয়া নয়ন আজি সফল হুইল || 
আহামরি কি আশ্চর্য সাঁধুর মিম] | 
সিন্ধু জল ফোন কালে কে করেছে মীম] ॥ 
সাধুর চরণ পুজব করে যেই জম । 

তাহারে করেন পুজা যত সাথু জন ||- 
দরশনে পপ তাপ সকল পলায়। 
মনঃক্ষোভ যত আছে দুর হয়েযায়।। 
এই রূপ করিলেন স্তবন পুজল। 

বিঞুুষশ! দেন দেখ বসিতে আন ॥ 
নারদে কছেল ভিনি করি সমাদর । 
কেমনে হইব পার সংসার সাগর | 
বিভক্তি রূপ তরী তুমি কর্ণধার । 
দয়! করি মহা মুনি ককন উদ্ধার || 



ভ্রিংশত অধ্যায়] ১৩৩ 

রদ বলেন শুন শুছে মতিমান। 

অংরায়ণ তব পুত্র নাছি তবজ্ঞান ॥ 
কাঁচে বত কর তুমি মণিরে ভ্যজিয়] 1 
এরূপ হয়েছ তুমি কিসের লাগিয়া ।1 

খাহার কচ্ছাঁতে হয় এ তিন ভূবন। 

পুত্ররূণপে তুমি সদা! ফর নিরীক্ষণ ॥ 
বিপ্কধাগিরি মায়! দেবী করি আগমন 1 

খরিয়া ঘমণী জপ করেন ভ্রমণ | 

সেই স্থলে হেরি এফ জীব মহোদয় | 

কলেবর পরিভ্যাঁগে ভার ইচ্ছা হয় | 
আয় দেবী সেই জীবে করি লন্বোধন ! 
শুনহ গছে জীব সামার বচল | 
সবতশ্ষণ আড়ি আমি ততক্ষণ তুমি ! 
আমি ন। থ।কিলে তুমি পড়ে রবে ভূমি 

জীব কন শুন ধন করি নিবেদল। 
মার সম্বন্ধে তব ছয় দরশঞ্।( 

আমার সম্বন্ধে নাষ করছ গ্রহণ | 
আমার সম্বন্ধে রপ করছ ধারণ || 

আনি না থাফিলে তুমি কোথা রবে আর ; 
ভবে তুমি কিসে কর এত অহ্ক্কার || 
যেমন স্ৈরিনী করে পতির নিন্দন। 
করিতেছ সেইরূপ রমপী রভন ॥| 
অতএব অভিশাপ দিলাম এখন। 

নিত্য অবস্থান কোথা] না হবে কখন || 
এতেক বলিয় ভবে দেই খষিবর । 

তমুক সহিত যান আমে সন্বর | 
[ ৯২ ] 



১৩৪ কন্কিপুরাণ । 
খ্যাত বদরিকাশ্রমে করিয়া! গমন |: 
পত্বী সহ বিষুষশা রে সেইক্ষণ-'! 
হুরিভক্তি ছুরি কথা হরির পু জন | 
নিরভ্তর কফরিছেন তাহ্ছার1 তখন || 
মহা! যে।গে বিফু্রযশী। ত্যজিল জীবন্দ 1. 
তর সহহ্ত। হয় স্ুমতী তখন || 

মুনিখণ মুখে সৃতুয করিয়? আবণ | 
আদ্ধ শাস্তি আদি কজ্কি করেন তখন 1 
ভদনন্তর পরশুরাম মহা1জন্। 

তীর্থ দরশনে তিনি করেন ভ্রমণ 1! 
ভ্রমিতে২ করি শ্ম্তলে গমন। 
কল্কি সহ তাহার হইল দরশশল || 

হক হেরি ভগবান ডঠিয়! তখন। 
প্রণাম করেন ভার পদে সেইক্ষণ । 
চরণ কষল ভউ।র করিয়1 পু'জন |. 
বৃসিতে দিলেন ফ্টারে উত্তম আমন 11. 
গুরো ! তোমার প্রসাদে অমর এখন |. 

ধশ্ম অর্থ কম এই ত্রিবর্ধ সাধন |। 
সিদ্ধ হইয়ছে মম তব কুপা বলে ! 
শশিধজ শ্তা রমা! কি তোমায় বলে দি 
শুনিয়। রষার এতি কহেন বচন । 
কিবা অভিএ্ায় তব করছ জ্ঞবপল্ !) 

শুনিয়া! রামের কথা রমার তখন । 
চক্ষের জলেতে ভার ভানে দুনয়ন |/ 

কান্দিতেং কন প্রভুর গোচর। 
কপ করি দেহ তুমি এই এক.বর ॥ 



একত্রিংশত অধ্যায় । ১৩৫ 

পুত্রধনে বঞ্চিত হয়েছি ভগবান । 

গুহ অন্ধকার মম এতে নাছি আন || 
অথবা]! নিরম করি শুন ভখবান | 

'কিল্বা ব্রত করি আমি শুন ভগবান ।! 

কিম্বা জপ কর আমি শুন ভগবান। 

পুক্নাম সরকে কিসে তরি ভগবান || 

পুত্র লংভ ছয় যাতে ককন ভপায়। 

গুহ অন্ধকার মোর কি কহিব ছায় || 

একত্রিংশভ অধ্যায় । 

জামদগ্নি তার বাকা করিয়! অবণ | 
কক্সিণী ব্রতের ফলে হইবে নন্দন || 

শুনিয়] শতের বাক্য খত মুনিগণ | 
কহেন শ্তের প্র্ভ মুর বচন 1 

কক্সিণী ব্রতের কথ বল সবিস্তার | 
'কিব! রূপ কিবা! ফল কছ দেখি তার | 
এই ব্রত পুর্ধে কেম জন করে ছিল । 
কিবা ফল লাভ দেখ তাহার হইল | 
সত কন অবধান কর সুনিগণ । 
শপ্রিষ্উ' লাষেতে কম্ঠা করে আচরণ ( 
রষপর্কা! নামে ছয় দৈত্যের রাজন। 
তাহার নন্দিনী সেই কফরহ শ্রবণ || 
দৈত্য গুৰ শুক্রণাচার্যা ছিল তার ঘরে। 
একই নন্দিনী দেবযানী নাম ধরে । 
রূপবতা শুণবতী সেই কন্যা ছয়। 

মহছানন্দে শুক্র ।চ্য পালন করয়।| 



১৩৬ কভিকপুরাণ । 
অতিশয় ভালবাসে প্রাণের সহিত । 

তার কিছু অপকারে হতেন ত্রেধিত 1; 
কন্যার বাক্যেতে দেখ কচ মহাজন । 

মৃভুয সঙ্লীবনী মন্ত্র করেন অর্জল ।। 
অক্রাচধ্য নিজে হন শিব অংশ গত, / 
স্বত ব্যক্তি প্রাণ পায় শুন স্কনি যত ।। 

যাঁছ! চাঁছে তাহ! কন্যা পায় সেইক্ষণ | 
বাপের ছুলালী বড় কি কব বচন ।। 
দেবযানী এক দিন শর্ট্িষ্ট। সহ্িভ ! 
উপবনে ভ্রমিবারে হলো দেখ চিত | 
শশ্মিষটী সহিত তবে করিয়। গমন । 
উপবলে সধি সহ করেন ভ্রমণ || 
ভার পর বিবসনা হয়ে সর্বজন । 
জল কেলি করে সবে আনন্দে নগন।। 
হেনকফালে শস্ত করি সে পথে গমন । 

ভারে €হরি কন্যাগণ উঠে ভতক্ষণ || 
দেবযানী বস্ত্র পরে শশ্মিষ্ট তখন । 
শর্ষিষ্টর বস্ত্র তিনি করেন হণ || 
শর্্িষ্টার হলে। তাছে ক্রোধের উদয়। 
নিষ্ঠ,র বাঁক্যেতে দেখ তার এতি কয়। 
ছে ভিক্ষুকি কিসে কর এত অহঙ্কার । 
ক।র বলে এত বল হত্য়ছে তোমার | 
কার বলে বুক তোর বেড়েছে এখন । 
কার বলে বক্স মের পরেছ এখন || 
মোর ধন খেয়ে ভোর এত অহঙ্কার । 

চিরকাল অন্নদালী কি কছিব আর |! 



একত্রিত অধ্যায়। ৮৩3 
এতেক কুবাক্া যদি বলিল তখন | 

তরু. তার ত্রোধ শান্তি না হলে] তখন ।| 
বলে ধরি কপ মধ্যেআপনি তখন । 

শন্মিষ্টা দিলেন ফেলে শুন সর্বজন || 
মান। করিলেন তবে যত সখীণণে | 
এই কথ] কোন জন না আনে বদনে | 
মুগয়া করিতে গেল যযাতি রাঁজন । 

সেই বন মধো দেখ করি আগমন ॥ 

দ্বিতীয় প্রহর বেল] তাহে অজাছার। 
জল ভূষ্টা হেতু তিনি ভ্রমি অনিব'র | 
জ্রমিতে২ তিনি করেন গমন । 
দেবযানী যেই কুপে হয়েছে পতন || 
রূপে আলে করিয়াছে রমণী রভন | 
হেরিয়। বিল্ময় হন যয।তি রাজন || 

গলে! ধনি স্ুরূর্পসী জগত মোহিনী | 

কূপ আলো করি কেন আছ লে] কামিনী || 
বিবসন। কি কারণে করি লো দর্শন) 
বস্ত্র লয়ে কেবা তব করেছে গমন । 
কে হেন নির্দয় আছে ধরণী ভিতর। 
কূপ মধ্যে ফেলিয়াছে বল লো সত্বর | 
দয়] মায়া বুঝি তার নহিক কখন । 

স্বরূপ্পেতে বল ধনী তব বিবরণ 11 
শুনিয়] রাজার কথা শুক্র কন্যা কয। 
পরিধেয় বস্ত্র শীত্র দেহ মহাশয় | 
আমার এ হম্তদেশ করিয়া ধারণ । 

তার পর কুপ হতে কর উত্তোলন || 



১৩৮ কন্কিপুরাণ | 

শুনিয়। তাহার কথা যয।তি রাজন । 
উত্তরীয় বস্ত্র ভারে দেন ততক্ষণ || 
পরে তার বাম হন্ত করির। ধারণ । 
কূপ ছৈতে ভুলিলেন আপনি রাজন 1 
আমার বচন শুন তুমি মহাশয় । 
শুক্র মম পিতা! দেবযানী নাম ছয় | 

পিতার কাছেতে তুমি কৰিয়। গমন | 
যেরূপ হেরেছ ভুমি করিবে বর্ণন |. 
তার পর সঙ্গে মি করি আনয়ন। 
শুলিবে আমার কথা তুমি মহাজন || 
শুনিয়! তাহার কথা যযাতি রাজন। 
কর যোড়েডার কাছে করয় জ্ঞাপন ।। 
আমার সঙ্গেতে তুমি করহু গমন । 

তোমার পিতার কাছে করিতে বর্ণন | 
শুক্র কন্য। তাঁর সহ করিয়। গমন । 
পিতার কাছেতে দব করেন বর্ণন ॥ 

দৈতগুর কন্য। বাক্য করিয়1 শ্রবণ । 
ক্রোধেতে লোহিত দেখ হুইল নয়ন || 

নিজ শিষ্য দৈত্য র(জে ডাকিয়া তখন । 
কহিলেন ভুরাঁচার কিসের কারণ | 
বার২ অত্যাচার করহু ভুজ্জন। 

কোন দোষে দোষী আমি বলহু এখন || 
আমি ত্বব অলদাস ওরে জরাচার। 
আমার বলেতে তুহ পাস রাজা ভার | 
কার বলে হইয়াছে এত অহক্কার। 
এখনি পাঠাতে পারি শমল স্কাপার | 



একত্রিংশত অধ্যায় । ১৩৯ 
আপন কন্যারে শিক্ষ। দের বার 

কূপ মধ্যে ফেলেছ কন্যারে জুরাচার ॥ 
এখন তোমার রাজা করিয়। বর্জন । 

ইচ্ছ7 স্তুখে কোনস্থানে করিব গমন । 
গুরু বাক্য বষপর্ধবা করিয়া! আবণ || 
চরণ ধরিয়া! মেহ করয় রোদন । 

রক্ষা! কর গুকদেব তুমি হও তাত। 
যেধানেতে যাবে তুমি কর মোয়ে সাত ।। 
তব কুপাঁৰবলে আমি দৈত্যের রাজন । 
হুকুম করিলে খাটে যত দেবগণ || 
দেবযালী এই রূপ করিয়া দর্শন । 
স্বরোষে বলেন দৈত্য করছ আবণ || 
শর্িষ্ঠারে দ[সী করি দেহতো! এখন । 
তাস হুলে দেখ মম তুষ্ট হুয় মন।৷ 
ককন্য] বাক্য €সই করিরা অবণ । 

দলেই মত কন্দন সেই করেন ভখন || 
ষ্যাতি রাঙজারে দেখ করি আনয়ন । 
গুক্রকন্য। সহ তার বিবাহ ঘটন || 
বিবাহ হইলে পর ভগ্চর নন্দন। 
যযাতিরে এই বূপ বলেন ভখন |! 

রাজন আমার বাকা করছ গ্রহণ । 

শর্মিষ্টার সহ নাহি করিবে শয়ন | 
মম আজ্ঞাদেশ তুমি করিলে পালন । 

ভীরদ্ধি ছইবে তৰ নাহছিক লঙ্ঘন | 
অন্যথ1 যদাপি তুমি করছ রাজন । 
আঅপদবিপদ সদ! হইবে ঘটল । 



১৪০ কন্কিপুরাণ | 

যযাতি আপন রাজ্যে করিলে গমন । 

সখী সহ দেবযানী যায় যে তখন || 

একদা শশ্মিষ্টা করে উদ্যানে ভ্রমণ | 
স্বীয় দুরাদুষ্ট হেতু ঝরে দ্বনয়ন || 
হয় বিধি মম ভাগো করেছ লিখন । 

রাজকন্যা হয়ে করি পরের সেবন | 

এই কি তোমার বিধি বলহু আমায় । 
পর পদ জেবা করি দিন কেটে যায়| 

ইতি মধ্যে বহু দুরে করি নিরীক্ষণ । 
বিশ্বামিজ্র আছে আর বন রামাগণ || 
জনতা কারণ দেখ করিতে নিণয়। 

আপনি চলিল ধনী বিলম্ব ন! সয় || 
হেরিলেন তথা এক দেবীর স্থাপন । 

রস্তাস্তম্ত তোরনেতে বেদী সুশোভন ॥ 
বন্্রদ্ধার! চারিদিকে করেছে বেষ্$ন । 
বাসুদেব মৃত্তি আছে গৃহছেতে স্থাপন | 
বিশ্বামিত্র গন্ধোদক করিয়। গ্রহণ | 
পঞ্চগব্য পর্থা যত করিয়। প্রহছণ || 

হরিরে করান মান ছরবমিত মনে। 
তাঁর পর পুজিছেন অতি শুদ্ধ মনে ॥ 
এ প্রকার নিরীক্ষণ করি সেই ধনী । 
সকলের কাঁছে ভবে বলিল তখনি | 

শর্িষ্ট। আমার নাম শুন সর্বজন । 
অভাগী আমার তুল্যা আছে কোন জন | 
রাজকন্যা হয়ে করি চরণ দেবন। 

বযাতি আমারে দেখ করেছে বর্ন ॥ 
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শুনিয়। শর্টিষ্ট| কথ! যত নারীগণ। 
বলে এই ব্রত ভুমি কর উজ্জপল | 
পতি বশীন্ভূত ছবে এই ব্রত ফলে । 
পুত্রবতী হবে তুমি পুজিবে সকলে || 
আনাদের সহ ব্রত করহ এখন । 

শর্ট্িষ্উ| করেন ব্রত হয়ে শুদ্ধ মন। 
বশীভূত হলে। পতি ব্রতের কারণ । 
পুত্রবতী হলো ধনী কে করে বারণ |! 
অশে।ক বনেতে দেখ জনক ছুহীত1 | 
করেছেন এই ব্রত নিজ দেখ সীতা || 

ব্রডের মাহাজ্ে দেখ নিশ।চরগণ । 

সমূলে হইল লোপ বিখ্যাত ভূবন ॥ 
বনবাসে দ্রপদীাও ব্রতের অর্জন । 
করেছিল শুদ্ধ মন! ছইয়! তখন || 
এই ব্রত করি রম! হলো পু ৪্রবতী | 
দুইটি নন্দন হলে) বশীভূত পতি || 

ঘবাত্রিংশ অধ্যাঁয়। 

দেবরাজ ইন্দ্র দেখ কলম্ষির কারণ! 
কাম কামী যান তীরে দেন যে তখন ॥ 
সেই যানে আরোহণ করি অনুশ্ষণ | 
ইচ্ছা স্তখে সর্ববত্রেতে করেন ভ্রমণ || 
নদী তীরে কভূ তিনি করেন ভ্রমণ | 
কখন পর্ধতোপরি করেন ভ্রমণ || 
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কখন বনেতে তিনি করেন ভ্রমণ | 

কখন উদ্যানে তিনি করেন ভ্রমণ |) 
বিমান ও ইচ্ছারপ করির1 ধারণ । 
কড়ু ছে।ট কভু বড় যখন যেমন |! 

ভ্ধই রমণীর মন করিতে রক্ষণ । 
ব্যস্ত হইলেন দেখ দেব নারায়ণ |। 

ভ্রয়ত্রিংশত আধা । 

ইন্দ্রের সহিত দেখ যত দেবগণ । 
ব্রক্মা সহ সকলেতে আ মেন তখন || 

গান্ধবর্ব কিনর আর যত নিদ্ধগণ ; 
আনন্দিত হয়ে সবে করেনাগমন || 

সভা মধ্যে কজ্কি স্তব করি দেবগণ । 
কলিরূুপ কাল সাপ হয়েছে দমন || 

এখন ধশ্মেতে হেরি সবাকার মতি । 
পাপ পথে কেহ নাহি করে এবে গভি || 
স্মহাস্বধ]1 মন্ত্র সদ1 হুয় উচ্চারণ । 
পাতি জেব1 নার।গণ করে অনুক্ষণ || 

মর্ত্যধ।মে থাকিবার নাহি প্রয়োজন। 
বৈকু&্ ধামেতে নাথ করুন গমন ॥। 
তোমার সেবক মোরা বত দেবগণ । 

তোম।র চরণ পুঁজ! করি অনুক্ষপ 11 

স্ৰর্গধাম বিহানেতে নাথ যে তভোমারা 

পূর্ববমত শোভা সার নাহি হেরি ভার | 
দেবতার বাকা কক্কি করিয়া শবণ | 
মর্ভযধাম ত্যজিবারে ছলে! তর মল ॥ 



্রয়ত্রিংশত অধ্যায় ।! ১৪৩ 
গারি পুত্বে অংশ করি দিয়! রাজ্য ভাঁর। 
পত্ীগণ সহ তিনি ভ্যজেন সংসার | 
পি মধ্যে প্রজাগণ কহিতে লাগিল। 
আমাদের প্রতি বিধি, বিমুখ ছইল || 

তেমারি অ।যরা প্রজা তোমারি সন্ত।ন । 
কেন দোষে আমাদের ত্যজ ভগব।ন || 
সঙ্গে করি লই মোর? যত পরিজন । 
তোমার সঙ্গেতে নাথ করিব গমন || 
এমন ভূপতি মোর। কোথায় পইব। 
কি বলিবকি করিব কোথায় যাইব || 
দীন হীনে দয়! কর দীন দয়াময় | 

কুপা কর কৃপা কর ওহে কুপাময় || 
আমরা কৃতজ্ঞ নাহি ভকতরপ্রীন। 
রুঝি এই দে।ষে নাথ করছ বর্ম || 
দণ্ড কর দগ্ডধর ওহে জ্যোতির্ময় । 
তোমার শ্যক্ডিত মোরা অন্যের তো নয়! 
যে পথে চালাও নাথ সেই পথে চলি । 
যে রূপ বলাহু নাথ সেই রূপ বলি।। 
তুমি যদি ত্য/গ কর মোর! না ছাড়িব ! 
তোমার লঙক্ষেতে সবে গমন করিব | 
প্রজাগণ লাক্য বিভু করি আকর্ণন। 
সুমধুর ব৮নেতে: করেন জ্ঞাপন | 
কিছুকাল থাক সবে বচনে আমার | 
তোমাদের দহ দেখ! ছকে আরবাঁর |! 
হরির ভজন কর'ছরির পুৃজন। 
তাহা হলে মম 'সহ-হবে দরশঙ্দ 1 
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এতেক বলিয়া! তবে ভকতরপ্ীন | 
হ্িম।লয় ধরাধরে করেন গমন ॥ 
পত়ীদ্বয় সঙ্গে তীর ছিল যে তখন। 
জাহ্বীর তীরে ভিনি হন সংস্থাপন || 

পরে চতুভূজ মুর্তি করিয় ধারণ । 
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হছুস্তেতে শোভন || 

নন] রত্বে বিভীবিত ছয় কলেবর। 
ক্গুপদ বক্ষে ভার শোভে মনোহর || 
চতুভু জ মুর্তি ছোর বত দেবগণ। 
আনন্দে করেন সবে পুস্প বরিষণ | 
নলিনাদিত ছলে দেখ ঢুন্দ্রভি তখন । 
মুলিরন্দ সকলেতে করেন স্ুবন ।। 
আপনার ধ্যান করি সেই ভগবান । 
গোঁলকেতে শীঘ্র তিনি করেন প্রয়ন || 
রম! পদ্মা এইরূপ করি নিরীক্দণ । 
ভার সহ সহ্স্থত1 হয় ছুইজন | 
ধশ্ম সতাযুগ দেখ তার আজ্ঞার | 
শাসনের ভার লয়ে রহিল হায় || 
মক ও দেনাপী দেখ এই দুইজন | 
ধশ্ন মত প্রজাগণে করেন পালন ।। 

বিশাখযুপ নৃপতি করিয়] অবণ । 
নিজ পত্রে করি দেখ রাজ্যেতে স্থাপন | 
ধ্যান করে করি সেই অরণ্যে গমন; 
নিরাহার ছয়ে তিনি ত্যঙজেন জীবন | 
ইচ্ছ মত ফল লাভ হয়ে ছিলষ্ঠার। 
মুক্তি পদ পায় নৃপ কি কছ্ছিব আর | 
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চতুত্ত্রিংশত অধ্যায় | 

শোৌঁনকাদি যুদ্দিগণ করেন জ্ঞাপন । 
অশ্েতে এ রূপ তুমি করেছ বর্ণন || 
সুনিগণ করি দেখ গঙ্গার স্তবন। 

তার পর কল্কি অঞ্জে করেন গমন || 

কিবা! স্ব করেছিল সেই মুলিগ্রণ। 
সবাক।র ইচ্ছা হয় করিব শুবণ || 
প্ত বলে খধিগণ কি কহিব আর । 
গঙ্গাস্তব শুনে যেই শোক যায় তার || 
ভাগীরথী তব পদে করি জ্তাতি নতি। 
অভ্ঞানান্গকারে সদা খেরে আছে মতি | 
ন1! আছে ভকতি ধন না জানি পুজন 

লিজ গুণে কৃপপাকণা কর বিতরণ ॥। 
বিপদ হতে তব হয়েছে উদ্ভব । 
তোমায় মন্তকে মাতা ধরেছিল ভব ॥ 
দর্শনে স্পর্শনে মুক্তি করেছি শ্রবণ | 
স্ানেতে কিধল হয় নাহয় বর্ণন || 

শ্র্তি ম্ম.তি করে মাতা ও পদ বন্দন। 
কাহার নান্িক শক্তি করিতে বর্ণন || 
সগরবংশেরে মাত] করেছ উদ্ধার | 
আমদের নিজগুণে করছ নিস্তার | 
কোথায় গভীর জল ফেো?থা হীন জল / 
তাহাতে লঙ্গরী সদা ছতেছে চঞ্চল | 
কোথাও হতেছে দেখ কলকল রব । 
কোথাও পুজিছে নাগে। বিথি বিষ, ভব || 

[ ১৩] |] 
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কে।থ। জলচরগণ চরে ধীরেহ। 
ফলে হে'ট হুইয়াছে রক্ষণণ তীরে ॥ 
যখন এ দেহ ভার হইবে পতন || 
চরণে স্থান দাঁন করে1 বিতরণ ) 
যমের না সাধ্য হবে করিতে গ্রহণ । 

তোমার মাহাজআ্মে হবে বৈকুঠে গমন | 

পধতুত্রিংশত অধ্যায় 1 
সত বলিলেন শুন যত মুনিগণ। 
সভ্যযুগ পুনরায় হুইল স্থাপন 1। 
ধশন্মেতে ধাশ্মিক হলো যত এজাগণ। 
পিভ মাতৃ পদ সবে করয় পুজন ।। 
ভাই২ পরস্পর হুইয়? মিলন । 
নিরন্তর করে ধন্ম হয়ে শুদ্ধ মন || 
নারীগণ সেইকালে সার্ীী সতী অভি ! 
বূপবতী গুণবতী ধন্মেতে স্মৃতি || 
সতীত্ব ধনেতে পুণ হৃদয় ভাণ্ডার । 
অন্য নরে জ্ঞান করে আপন কুমার || 

পরের রমণীগণে যত নরগণ । 
মাত বলে সকলেরে করে সম্বোধন | 
যথা ধশ্ন তথ জয় সকলেই কয়। 

ধন ধান্যে বুমতী সমুজ্ছুল হয় | 
বযথখকালে খতুরাজ জমে আসে যায়। 

যখাকাঁলে রুষ্ট আদি পতিত ধরায় || 
অপধ্য।পগ্ত ছুদ্ধ দেখ সব গাভীগণ। 
পশু হত্যা পাপ নাহি হয় কদাচন।। 
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মহন মাছ কেহ নাহি করয় ভোছজন। 

ব্রাহ্মণের বেদ মন্ত্র করে উচ্চারণ || 
ধণ্ন শাস্ত্র মতে হয় প্রজ।র প।/লন। 
ভূপতি এপ্রজাপীড়ক না৷ হয় তখন || 
স্ছানেং হলে! দেখ বনু বিদ্যালয় । 

স্থানেং হলো দেখ ওষধ আলয়|। 

নিদ্ধারিত হলো স্থান ব্যায়।ম কারণ । 
রোগ শেক ভয়ে করে দূরে পলায়ন || 

পিতা বিদ্যমানে পুত্র না মরে তখন। 
পরধন স্পা সবে না করে তখন ॥ 

পরনিন্দাবাদ নাহি ছিল যে তখন । 
স্বদেশ ছিতৈষী হয় যত নরগণ || 
শৈশবে বিবাহ দেখ না হয় তখন। 
যথা যোগ্য কালে করে স্দার গ্রহণ || 
সকলেই হলে। দেখ মহাবলবান। 

সকলেই হলে! দেখ মহাধনবান || 
সকলেই হলো! দেখ মহাগুণবান। 
লকলেই হলে। দেখ উত্তম বিদ্বান |। 
এতৈক বলিয়। তবে স্থৃত মহাশয় । 

বিভুরে মরিয়া যান আপন আলয় | 
শোৌনকাদি খবিথণ পেয়ে ব্রহ্ম জ্ঞান | 
নিরন্তর সর্বসারে সদত ধেয়ান।। 

সমাপ্ত 










